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Resumo 

  
Este projeto de pesquisa trata sobre a influência de processos educacionais e de 

conscientização junto a dois grupos de famílias, em três gerações, que convivem em áreas de 

proteção dos mananciais da represa Billings, reservas de produção hídrica de alta importância 

estratégica para gestão de um ambiente e seus ecossistemas frágeis com uma acentuada 

necessidade preservacionista e estrutural para a manutenção de sua qualidade para as atuais e 

futuras gerações. A importância dos resultados obtidos pela pesquisa sobre o longo processo 

de conscientização destas comunidades são fundamentais para perceber o status em que se 

encontram, seja a partir das condições e de seu status quanto as relações da escola na 

formação da consciência ambiental através de observações das condições de vida no próprio 

habitat, pela questão da terra, da relação fundiária conquistada quanto à propriedade em que 

residem, pelo esgotamento sanitário, incluindo condição e destino dos dejetos e águas 

residuárias, origem da água para dessedentação e da gestão sobre as doenças. Além destas 

questões este trabalho buscou importantes relações quanto às condições das fontes hídricas e 

seus usos múltiplos pela comunidade local, seja para lazer e consumo de bens naturais, tipos 

de tratamento da poluição e contaminação ambiental, infra-estrutura e equipamentos públicos 

existentes como suporte sustentável a qualidade de vida dos cidadãos locais. 

Palavras-chave: intergeração, recursos hídricos, educação ambiental. 

  

  

  

Abstract 
 

 

This project proposes to conduct research to raise the influence of educational processes and 

awareness processes with two groups of families in three generations, which live in areas of 

protection of the sources of the Billings reservoir, having held these reserves of hydro high 

strategic importance and, secondly, shows the fragility of their ecosystems and a strong need 

for structural preservation for present and future generations. The importance that the results 

of information obtained during the process of awareness of these communities living in areas 

of protection of the sources of hydropower are fundamental to understand the status in which 

they are respondents from the conditions and level of literacy achieved by the school, by 

occupation and income through observations of living in their own habitat, the land question, 

observed by means of the conquered land as the property where they reside, by sewage, 

including the condition and fate of manure and wastewater, source of water for watering, 

these important aspects to measure significant part of the disease, so the interaction with their 

health. Beyond these questions will make this job search as important as relations with the 

conditions of water sources in relation to the quality of these resources used by people for 

leisure and consumption goods fishable, to its various uses, difficulties and potential use by 

the community and types of treatment pollution and environmental contamination present in 

such media as peri-urban areas, in addition to infrastructure and public facilities exist to 

support the relationship of coexistence with the balanced environment. 
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1   Apresentação 

 

Sou o quinto filho de uma família de sete irmãos, nascido no interior do Estado de São 

Paulo, em Barretos. No período de minha infância minha família se despojava das 

riquezas herdadas pelo meu avô, possuidor de duas fazendas, sendo uma no triângulo 

mineiro e uma no norte do estado paulista. As influências burguesas recebidas naquele 

momento foram significativas e sempre busquei estabelecer um elo histórico de forma a 

tentar recuperar aquele status social perdido dado a forma como meu avô conduziu sua 

gestão de seus negócios. Mudei-me juntamente com toda minha família para a Capital 

paulista antes de completar um ano. Meu pai sempre trabalhou em pequenos cargos na 

indústria e minha mãe trabalhou como telefonista (cargo de importância para a época) da 

Rede Record de Televisão, onde pude aproveitar e participar de diversos programas 

infantis ao vivo. Após este período de ouro, (até aí achava ter a melhor infância do 

mundo!) meus pais se desempregaram, e isso desencadeou em penosa qualidade de vida 

que resultou em dificuldades de formação escolar, superada por minha própria insistência 

até a adolescência.  

Comecei a trabalhar muito cedo, exercendo funções que mal davam para custear os 

gastos em função do próprio trabalho. Com a entrada no emprego formal não foi 

diferente, me mantendo a frente das dificuldades enfrentadas para realizar o curso 

ginasial.  

Tive experiências e aprendizagens significativas em empresas nacionais e multinacionais, 

tendo me licenciado, após os 17 anos, para realizar o serviço militar na Marinha de 

Guerra, onde pude ampliar meus conhecimentos. Voltei para a vida civil para trabalhar 

em empresas e terminar o 2º grau em 1978. Optei em deixar de trabalhar em empresas 

privadas visando me dedicar em tempo integral para cursar psicologia na Metodista. Para 

tanto fixei residência em São Bernardo do Campo em 1979, capital social do país na 

época, com 20 anos de idade, custeado em parte pelo programa de crédito educativo do 

governo federal.  

Como estudante universitário, pude participar de movimentos sociais, vindo a assumir 

cargos no Diretório Acadêmico de Ciências Humanas e Letras como presidente. Na época 

consegui, junto a outros colegas, associar pela primeira vez uma atuação do movimento 
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estudantil universitário com o Partido dos Trabalhadores, já no início de sua fundação. 

Ainda com uma atuação intensa pude fundar em minha gestão no Diretório Acadêmico 

do Instituto Metodista comissões de cinema, de vídeo, teatro, semanas culturais de 

psicologia e de meio ambiente. Neste mesmo período concluí também o curso de 

Administração Hospitalar pela Associação dos Hospitais do Estado de São Paulo a nível 

de especialização paralela. 

Em 1984, quando me formei psicólogo, investi meu tempo em empreendimentos 

socioambientais com a implantação do Programa de Hortas Comunitárias quando no país 

ainda não existia projetos desta modalidade. Tal projeto foi organizado detalhadamente 

para ter uma atuação através da psicologia ambiental, área científica que tenho 

significativa paixão. 

Fui filiado ao Partido Verde desde sua fundação no Estado de São Paulo, tendo sido o 

primeiro candidato a vereador mais votado em âmbito estadual, através do município de 

São Bernardo do Campo, embora a sigla não tenha conseguido eleger vereadores.  

Desenvolvi diversos projetos de cunho socioambiental com financiamentos do Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos. Os projetos perpassam a comunicação em recursos 

hídricos, desenvolvimento e administração de cursos de especialização em recursos 

hídricos e saneamento ambiental, sistemas de informações, além de projetos de educação 

ambiental de gestão junto a comunidades e escolas da região metropolitana de São Paulo.  

Desde a fundação da Associação Global de Desenvolvimento Sustentado, ONG 

ambientalista nascida em 1984, tenho ocupado o cargo de presidente na maior parte das 

gestões.  Exerci o cargo de presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Alto Tietê  

(RMSP), maior comitê regional do país, através do qual pude exercer minhas maiores 

expectativas e experiências democráticas num órgão tri-partite, paritário e participativo. 

Atualmente tenho voltado minha vida à reciclagem pessoal, e frequentado diversos 

seminários, oficinas, fóruns e encontros técnicos estaduais do setor da educação em 

recursos hídricos com o objetivo de ampliar os horizontes e um melhor entendimento 

junto aos processos de luta nestes colegiados. Sempre estudei políticas públicas e 

desenvolvi a formulação de documentos públicos como minutas de leis, planos de bacias, 

de saneamento, dentre outros.  



3 

 

 

 

Pude concluir um curso em nível de pós-graduação – aperfeiçoamento - em Conselhos 

Participativos Nacionais pela Universidade Federal de Minas Gerais, gestado em parceria 

com o gabinete da Presidência da República.  

Quanto as influências recebidas durante à minha participação no Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, as quais foram muito 

significativas para minha formação, tenho as seguintes considerações a fazer:  

Quando me deparei com a Abordagem Filosófica da Educação, pude perceber o quanto 

minhas práticas na psicologia foram úteis, onde o conhecimento acumulado pode ser 

exercitado, sem as mais amplas e diversas visões da filosofia dos contextos literários pré-

existentes. Forçando-me a me tornar autor sem perder de vista a produção de ciência sob o 

viés da crítica. 

 

Sob a visão de que vivemos em sociedades multifacetadas, onde o império do capital 

permanece intacto, porém, proeminentes quanto às suas contradições, as teorias e práticas da 

distinção existente em nossa realidade e enxergada sob a lupa desta disciplina, possibilitaram-

me conferir as relações e reações das diversas classes sociais e suas origens culturais, 

influenciando cada qual uma macro-política regional. Ajudou muito a balizar minha pesquisa 

junto ao seio de uma sociedade em premente transição. Bourdieu trouxe verdades que ainda 

precisam ser debatidas no seio de nossas escolas. 

 

Não posso deixar de destacar a influência de Paris VIII, através de seus grandes mestres, seja 

através dos ensaios de uma “escuta sensível”, seja através da multirreferencialidade natural de 

nosso público, alvos de nossos processos administrativos, políticos e pedagógicos. Nestes 

exercícios, aprendi a transformar o sentido de meu processo de pesquisa em apenas uma 

página. Por outro lado, a decodificação sensata entre o significado, entre agente, ator e autor 

me conduziu a estar sujeito de intempéries naturais, como as provocadas e centralizadas por 

mim mesmo.  

 

Nesta dança de diversas visões sem o significado da representação da educação no Brasil, 

pude organizar a cronologia histórica do desenvolvimento do ensino, de forma a promover um 

maior diálogo das correntes que imperam as atuais teorias, suas influências e suas 

fragilidades. Soube perceber que o papel da escola está sob a égide de uma gestão neoliberal 
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sem precedentes que não viceja uma estrutura mais democrática para enfrentar os desafios 

apontados e diagnosticados. De outro, observo que as demais teorias que apontam para a 

franca substituição deste modelo de gestão administrativa e pedagógica também carecem de 

penetração, diálogo e incorporação pela classe que se dispõe a educar através da faceta formal 

do ensino público e privado. 

 

Nunca fui tão bem orientado, seja a partir das práticas baseadas através de experiências de 

cunho humanistas, transferidas nos momentos de desenvolvimento de minha dissertação. Tais 

propostas que tratavam dos direitos humanos, das novas abordagens sobre a laicidade, dentre 

outros, vieram somadas a um amplo espectro literário onde a objetividade contribuiu 

seriamente para apontar as eventuais dificuldades acadêmicas que foram se apontando no 

transcorrer dos enfrentamentos que surgiam.  

 

Certamente a bibliografia apontada por estas disciplinas fizeram inveja até mesmo a uma 

possível proposta de doutorado, dado a riqueza e peculiaridade demonstrada pelos seus 

autores. Os acervos sem fim deram possibilidade de esclarecimento às dúvidas que se 

seguiam no trajeto da pesquisa. Autores indicados numa bibliografia extensa intervieram 

diretamente na produção científica e na contextualização teórica, gerando o sentido necessário 

para os que viessem a observar os resultados através das dinâmicas promovidas em 

situação/aula. Não posso deixar de anotar aqui o título da dissertação, a proposta da inter-

geração e a tese da consciência necessária ao relacionamento com o meio ambiente produzido 

nesta interação. 

 

Os exemplos de vida praticados e exercidos por meio de práticas específicas, experimentada 

através de seminários avançados, deram um toque de sabedoria de forma a promover 

rearranjos significativos que contribuíram com a consolidação do sentido buscado desde os 

primeiros passos do meu processo de pesquisa. 

 

Também localizo a enorme contribuição recebida pelos eventos acadêmicos que 

proporcionaram uma rica experiência, seja como autor, seja como um ouvinte ativo. Isto 

possibilitou ver o quão podemos interferir nas políticas públicas tão carentes de técnicos 

habilitados e experimentados. A busca por uma educação para todos tem sido almejada não só 
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a partir do que queremos, mas por meio das explanações, vivências e trabalho árduo de nossos 

mestres. 

 

Neste trabalho tenho expressado e tentado recuperar a minha relevante atuação quanto à 

construção de paradigmas no meio ambientalista através de participações diretas nos diversos 

encontros dinâmicos do segmento ecológico nacional. Nesse sentido algumas afirmações 

expressas no transcorrer destes textos representam minha efetiva contribuição na construção 

de um discurso do desenvolvimento quando da formulação de textos e tratados ambientais 

internacionais, posições significativas nos debates para a produção de políticas públicas nos 

colegiados participativos. Em outras palavras, a influência de uma personalidade que tenta 

contribuir com a construção de um país mais sustentável sob as perspectivas ecossistêmicas. 
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2    Introdução 

 

2.1 Desenvolvimento da Pesquisa – Alguns Aspectos 

 

Entre os objetivos que foram buscados neste trabalho, procurei contribuir com uma pedagogia 

voltada ao desenvolvimento de metodologias para a educação ambiental a partir de uma 

análise crítica das informações obtidas nos diálogos com os sujeitos pesquisados visando: o 

entendimento da concepção integral de educação, saúde e qualidade de vida; descobertas e 

redescobertas de conhecimentos em saúde/educação com relação às doenças de veiculação 

hídrica e seus determinantes, valorizando histórias de vida e conhecimentos vivenciais; a 

motivação para identificação de problemas e necessidades percebidas e sentidas, bem como a 

compreensão dos mesmos, além das manifestações imediatas e individuais; a motivação para 

a organização social, compreendendo-a como força de intervenção primordial para 

desencadear ações coletivas; a continuidade no processo de conscientização ambiental, 

estimulando a autoconfiança, solidariedade e participação na esfera institucional através da 

construção de novas formas de atuação política e social; o estímulo para o desenvolvimento 

de trabalho, conjugando conhecimento e ação, no campo de um 'agir' e 'fazer' atuantes em 

nível de planejamento, acompanhamento e avaliação de ações em educação e, por fim, o 

desenvolvimento de atitudes e práticas de cidadania.  

 

Esta dissertação propôs a realização de pesquisa que objetivou levantar a influência de 

processos educacionais e processos de conscientização junto às comunidades que vivem em 

áreas de proteção dos mananciais da represa Billings, e ocuparam tais reservas de produção 

hídrica de alta importância estratégica, a qual apresenta fragilidade dos seus ecossistemas e 

uma acentuada necessidade de sua preservação estrutural para as atuais e futuras gerações, 

inclusive aquelas “futuras gerações” citadas durante o evento da ECO/92, hoje “atuais 

gerações”.  

 

A educação ambiental crítica e emancipatória da presente dissertação permitiu que os 

conhecimentos fossem apropriados, construídos de forma dinâmica, coletiva, cooperativa, 

contínua, interdisciplinar, democrática e participativa, voltados para a construção de 

sociedades sustentáveis. A pesquisa realizado contribuiu para o acervo dos temas ambientais 

como temas geradores para a educação ambiental. 
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Por outro lado até que ponto as sociedades locais que vivem e convivem com as reservas de 

produção hídricas estão conscientes e educadas com relação à necessidade de preservação 

destes espaços? Até que ponto a ocupação desenfreada destas regiões tiveram diminuição 

tanto na produção em quantidade como em qualidade de suas águas em função da falta de 

conscientização e implementação de processos educacionais que surtissem efeitos? Até onde a 

solução de problemas habitacionais mais diretos é suficiente para justificar ocupação de áreas 

pelas quais toda a sociedade depende? As propostas da educação formais atualmente 

existentes e aplicadas junto aos mais jovens têm contribuído ou influenciado uma postura 

cidadã mais preocupada com a preservação local? Para tentar responder estas e outras 

questões apontadas pelo roteiro semi-estruturado desenvolvido fez-se necessário a elaboração 

de um projeto de pesquisa
1
 que viabilizasse uma percepção sobre as motivações 

socioeconômicas e culturais que mobilizam e mobilizaram as comunidades a ocuparem áreas 

tão frágeis de preservação ambiental.  

 

A interação com os movimentos sociais e ecológicos, a imprensa, políticos locais e as ações 

da rede pública tiveram de alguma forma influência nas atitudes de todas as pessoas que 

compõem estas comunidades que geraram tais ocupações. Neste sentido necessário se faz 

buscar conteúdos históricos, de pesquisas já realizadas e que possam contribuir com dados 

científicos significativos para um esboço do processo acadêmico que traga à luz algumas 

dúvidas que surgirão bem como oferecer uma comparação sobre a formação da consciência 

ambiental adquirida através do quotidiano dos sujeitos, fora da escola e dentro dela.  

 

 

2.2 Importância de uma Consciência Ambiental 

 

Na primeira etapa das análises busco promover a importância que os resultados das 

informações obtidas ao longo do processo de conscientização das comunidades moradoras em 

áreas de proteção dos mananciais de geração hídrica são fundamentais para perceber o status 

em que se encontram os entrevistados a partir: das condições e nível de alfabetização obtida 

pela escola; a ocupação e renda através de observações das condições de vida no próprio 

                                                           
1 O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa da – CEP/UMESP – em 26/08/2010. 
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habitat; a questão da terra, observados por meio da relação fundiária conquistada quanto à 

propriedade em que residem; o esgotamento sanitário, incluindo condição e destino dos 

dejetos e águas residuárias, destino do lixo, origem da água para dessedentação, aspectos estes 

importantes para medir a maior parte das doenças, portanto a interação com a própria saúde; 

condições das fontes hídricas no que se refere à qualidade destes recursos utilizada pela 

população para lazer e consumo de bens pescáveis, aos seus diferentes usos, dificuldades e 

potencialidades do uso pela comunidade e tipos de tratamento da poluição e contaminação 

ambiental tão presentes nestes meios periurbanos; infra-estrutura e equipamentos públicos 

existentes como suporte às relações de convivência. 

 

Na segunda etapa  serão realizadas por este autor análises críticas da legislação ambiental 

pertinente que impactam de maneira direta a vida e o quotidiano das comunidades vivenciadas 

pelos entrevistados. Também destaco a importância, durante esta fase analítica, observar quais 

diretrizes políticas dos serviços públicos que, direta ou indiretamente, têm responsabilidade 

na gestão da educação formal, seus impactos na formação da consciência ambiental dos mais 

diretos envolvidos. Não deixarei de desenvolver uma visão crítica sobre o papel da educação 

não- formal, que podem contribuir incisivamente como complemento e, por vezes, na 

formação e emancipação continuada do caráter de cidadãos.  

 

Com o objetivo de subsidiar no planejamento das políticas e ações da educação, este trabalho 

poderá contribuir, através da sistematização das análises e percepções dos problemas 

diagnosticados, com sugestões e propostas para soluções de problemas localizados neste nível 

de ensino (fundamental), inclusive com sugestões produzidas pelos projetos e programas 

oriundos da educação não formal.  

 

A região objeto desta pesquisa (ver mapas 1, 2, 3, 4 e 5) abrange uma microbacia do maior 

reservatório de água doce da Região Metropolitana de São Paulo, bacia hidrográfica do Alto 

Tietê, território com existência de mata atlântica significativa em estágio médio e avançado de 

preservação no seu entorno, com supressões relevantes em partes destes biomas pluviais 

atlânticos que comprometem em quantidade e qualidade os recursos hídricos ali produzidos. 

Trata-se de um território próximo à região metropolitana, que abriga diferentes ecossistemas, 

com uma curva ainda crescente de ocupação humana em algumas de suas porções territoriais, 
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merecedoras de impactos negativos quanto à presença de cidadãos desfavorecidos que tiveram 

pouca oportunidade em equacionar seus problemas habitacionais na *cidade legal
2
.  

 

Observar as alterações antrópicas através das relações e comportamentos quanto à 

preservação e o possível uso sustentável dos recursos naturais a partir de processos de 

capacitação e conscientização ambiental das comunidades locais a partir de impactos quanto 

oriundos dos processos de ensino e aprendizagem promovi dos pela Escola ao longo de três 

gerações é sem dúvida uma tarefa árdua que exigirá deste pesquisador um investimento 

profundo, pois não há uma bibliografia específica quanto ao tema abordado. Assim, a 

produção deste trabalho poderá ofertar e estimular um debate mais conciso e objetivo que 

busque alcançar soluções viáveis que possam permitir a vida nestas regiões. 

 

Especificamente o Parque Los Angeles, local das entrevistas e relações quotidianas dos 

pesquisados, é um território com grande potencial para mostrar à opinião pública as 

possibilidades e as vantagens de um estilo de desenvolvimento sustentável, geração de 

emprego e renda, alternativos ao modelo vigente, mobilizando a atenção da população, 

interesse e compromisso tanto pela importância da biota como da geração e conservação de 

seus recursos hídricos, componentes essenciais à proteção da vida. 

 

Como estratégia para implementação das diretrizes deste trabalho considerou-se que a 

elaboração das políticas públicas aplicadas nestes territórios deva basear-se em interlocuções 

dos diversos segmentos sociais, pois a educação ambiental praticada através da busca e do 

atendimento às questões de sobrevivências destas comunidades devem estar respaldadas pelo 

interesse difuso e envolvimento participativo de cidadãos. A interpretação que a sociedade 

local moradora destes espaços faz em relação aos conceitos ambientais como a importância na 

relação com o uso e ocupação do solo, além de seu comportamento diante da biodiversidade e 

da flora natural são fundamentais para a manutenção da vida em ambientes ecologicamente 

exigentes. Qual o conflito que essas comunidades enfrentaram para ocupar tais áreas e quais 

as intervenções educacionais necessárias para enfrentar atitudes desse porte através de 

instrumentos inovadores serão relatados durante o trajeto das análises desta pesquisa. 

                                                           
2 Parte da cidade geograficamente fora da área de preservação e proteção dos mananciais (APRM) Billings. 
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Para efeito das relações entre a sociedade local com a política de conservação e uso 

sustentável dos recursos naturais o projeto de pesquisa proposto estabelece como parte 

integrante a observação das seguintes condicionantes: Estudo e implementação de processos 

de ensino viáveis à cultura e modo de vida local percebidos; Utilização de metodologias e 

questionários aplicados durante momentos de interação através de roteiro semi-estruturado; 

Utilização do território proposto que assegurem  a  preservação  do  meio  ambiente  e  o  uso  

múltiplo de seus recursos hídricos; Valorização das iniciativas que promovam o 

desenvolvimento social, a geração de emprego, ocupação e renda em bases sustentáveis; 

Definição e fortalecimento de instrumentos e de bases legislativas para a conservação e 

desenvolvimento sustentável dos recursos naturais. 

 

Assim, a operacionalização e o desenvolvimento da pesquisa ocorrerão em duas fases: 

exploratória  preparatória e operacional  contextual:  

 

 Fase exploratória-preparatória: Compreende a escolha e definição da área de 

trabalho; o envolvimento com sujeitos relacionados ao movimento social local; o 

aprofundamento da análise do projeto de pesquisa, desenvolvimento da linha de entrevistas a 

partir da elaboração do roteiro semi-estruturado, discussão e reflexão do projeto, o ensaio e a 

avaliação preliminar da metodologia.  

 

 Fase operacional  contextual: Compreende a definição do tema gerador previamente 

definido como ponto de partida da investigação, o levantamento e definição do público alvo, o 

agendamento das reuniões, a realização das entrevistas, a análise e interpretação e reflexão do 

material pesquisado.  

 

Além das questões abordadas através do roteiro semi-estruturado, as observações deste 

pesquisador levantaram os seguintes aspectos, os quais foram devidamente registrados para 

comparar analiticamente os resultados das falas de nossos entrevistados
3
: condição estrutural 

das habitações, banheiros, cozinha, copa e outros ambientes que tenham a presença de seres 

vivos; origem e usos da água; destino dos dejetos e lixo; aspectos sanitários como limpeza e 

                                                           
3
 As entrevistas já realizadas se encontram no anexo 3, envolvendo 3 gerações em duas famílias que vivem 

no Parque Los Angeles, município de São Bernardo do Campo, e comporão o Capítulo 3 da dissertação. 
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higiene; disposição de alimentos; condições superficiais do mobiliário; introdução de posturas 

comportamentais assumidas a partir de influência dos mais idosos da cadeia geracional 

(relação inter-geracional).  

 

O trabalho se desenvolverá através da pesquisa exploratória, cuja abordagem processual de 

articulação de um conhecer e agir contribuirá diretamente para resolução de problemas de 

interesse dos envolvidos nesta pesquisa. 

 

2.3 Subsídios para a Conceituação do Termo “Consciência” para a Educação Ambiental  

 

Esta dissertação tem por um de seus objetivos a tentativa de busca de conhecimentos sobre a 

formação de consciências e em especial aplicar tal conceituação desenvolvida em parte por 

este autor de forma a vincular aos conhecimentos e valores assumidos e praticados 

relacionados aos diversos temas ambientais. Assim, a proposta desta conceituação será 

utilizada para avaliar e verificar tais atributos como um modelo de verificação 

comportamental dos sujeitos pesquisados em diversas gerações etárias, com o intuito de 

possibilitar o levantamento do status atual progressivo em função das aplicações de 

metodologias e das correntes educacionais que freqüentaram o sistema de ensino público ou 

privado, além das relações em função das influências percebidas no mundo da educação não 

formal. Para tanto é fundamental tecer um trabalho específico sob as condições afetas ao 

tema, em especial ao conceito de “consciência” e seus diversos significados. Neste sentido, 

para que haja uma relevante e acentuada aplicabilidade de tais elementos na pesquisa de 

campo, terei a possibilidade não só de optar entre as diversas conceituações já existentes a 

respeito da conceituação sobre a “consciência”, mas principalmente dar condições para 

fundamentar o foco central da pesquisa. 

 

Do latim sf (lat conscientia), a consciência tem alguns de seus significados representados no 

Dicionário Michaelis tais como a “Capacidade que o homem tem de conhecer valores e 

mandamentos morais e aplicá-los nas diferentes situações”.  A compreensão, portanto sobre a 

ocorrência de “conscientização” surge quando o indivíduo não apenas toma conhecimento e 

guarda para si quaisquer que sejam as informações, mas fundamentalmente faz uso das 

informações obtidas para a construção da moral, de seus atos, executando e praticando como 

verdade em sua realidade e na sua relação com o meio ambiente.  A condição moral sobre o 
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conceito de “consciência” também nos remete ao exame não dos atos praticados ou a praticar, 

mas como um princípio de julgamento voltado à busca da honradez, retidão, sinceridade, 

dignidade contra os atos e comportamentos humanos. 

 

Outros significados se reportam à “consciência” na medida em que sua conceituação se 

prolonga em outros aspectos científicos, como na área da psicologia. “Intuição (mais ou 

menos completa, mais ou menos clara) que o espírito tem dos seus estados e dos seus atos. 

Esta definição apenas pode ser aproximativa, sendo o fato da consciência, como justamente 

nota Hamilton, um dos dados fundamentais do pensamento, que não se pode resolver em 

elementos mais simples (LALANDE, 1999)”. Sem dúvida há outras dimensões que são 

apontadas de acordo com cada corrente psicológica que configura tais aspectos conforme o 

paradigma adotado. Por exemplo, na psicanálise a “consciência” faz parte de uma estrutura 

freudiana que faz oposição ao inconsciente e nele dimensiona a caracterização da 

personalidade.  “... Estas definições deixam intacta a questão de saber se o espírito humano 

tem consciência de tudo o que o constitui ou se existem para o eu individual do homem 

fenômenos psíquicos inconscientes. Elas deixam de lado igualmente a questão de saber se a 

consciência contém ou não a afirmação do sujeito enquanto substância (LALANDE, 1999)”. 

A afirmação deste cientista-filófoso nos deixa à vontade para prosseguir na localização de 

vertentes comuns do significado e definição do termo. 

 

A consciência moral, não vista pelos padrões psicológicos, mantém laços estreitos em tais 

conceituações que em momentos preciosos provocam sadias confusões quando do uso através 

da religiosidade, pois a “propriedade que o espírito humano tem de fazer juízos normativos 

espontâneos e imediatos sobre o valor moral de certos atos individuais determinados. Quando 

esta consciência se aplica aos atos futuros do agente, ela toma a forma de uma “voz” que 

comanda ou proíbe; quando se aplica aos atos passados, traduz-se por sentimentos de alegria 

(satisfação) ou de dor (remorsos).  

 

Esta consciência é dita conforme os casos “clara, obscura, duvidosa, errônea”, etc. 

(LALANDE, 1999)”. Os sentimentos de valor são aplicados, neste sentido, como verdadeiros 

juízes que executam a decisão conforme as verdades apropriadas pelos indivíduos quando 

classificadas e incorporadas pelos mesmos como corretas. Por outro, os sentimentos 
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repercutórios ocorrem após a feição do ato, promovendo uma reavaliação reflexiva sobre os 

resultados percebidos.  

 

A incorporação reflexiva resulta exponencialmente na promoção de novos valores e um 

desenvolvimento do ser humano quanto ao seu relacionamento cultural com a sociedade. 

Somada a estas reflexões e análises dos resultados dos atos praticados, a negociação voltada à 

sobrevivência pode deflagrar pressões que, embora o indivíduo tenha consciência sobre 

situações específicas desenvolvidas, ainda pode ocorrer à necessidade em executar 

diplomaticamente
4
 suas decisões. Percebe-se que a consciência moral ocorre em patamares 

voltados aos sentidos do que se entende por “bem” e por “mal”. Neste caso o valor moral 

empunha-se para o entendimento do “bem”, do certo, do correto... 

 

Este pesquisador participou e participa no elenco das políticas públicas vinculadas à educação 

ambiental – EA - brasileira, tendo significativa experiência quanto a sucessos e insucessos 

quanto aos processos de conscientização tão utilizados nos programas e projetos de EA 

aplicados em comunidades, redes de educação e na formulação legislativa do setor. Sendo 

assim empunha-se a necessidade em tentar trazer para os debates acadêmicos uma cadeia mais 

complexa quanto aos momentos específicos ocorrentes, ao desenvolvimento de consciências 

nestes setores de desenvolvimento e de influências de comportamentos cidadãos.  

 

Assim, relativizando a conceituação de tais processos através de uma visão funcional de 

caráter conteudista, pretendo construir uma relação progressiva e distintiva dos diversos 

patamares e status que possam ser medidos e classificados, de forma transversal e dinâmica a 

relação que os entrevistados possam ter em função de suas questões de caráter ambiental. Para 

tanto alguns passos podem ser pedagogicamente observados no sentido de procurar 

contemplar tais processos da formação da consciência ambiental a partir de momentos de 

desenvolvimento da cadeia dinâmica, os quais podem ser abstratamente tratados a partir dos 

seguintes momentos interacionais: 

 

1 > Escuta da informação; 

2 > Compreensão e entendimento da informação; 

3 > Internalização da informação obtida e incorporação como conhecimento; 

4 > Reflexão sobre a informação internalizada; e 
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5 > Aplicação do conhecimento em sua realidade enquanto sujeito. 

 

Sobre a escuta da informação (1), tenho a pretensão de gerar o entendimento de que tal 

momento interacional significaria a disposição que o sujeito teria em estar disponível e em 

condições básicas em dar ouvidos para o outro que tenta que se comunicar ou transmitir 

conteúdos através de leituras visuais, vocalização (sons) ou quaisquer outros tipos de sinais. 

 

A compreensão da informação (2) está, nessa orientação, diretamente relacionada à 

capacidade que o indivíduo tem em discernir e interpretar para si a fala do outro de modo a 

dar sentido à informação obtida. 

 

A internalização e a incorporação da informação e do conhecimento (3) estão atreladas 

indubitavelmente como um processo de construção que teria a princípio a aceitação dos dados 

obtidos pelo sujeito no contexto das verdades e dos novos paradigmas. Assim, esses 

conhecimentos e informações passam a ser efetivamente assumidos pelo indivíduo a partir de 

uma nova personificação de relações mentais com o meio. 

 

A reflexão sobre a informação e o conhecimento internalizados (4) significa a crescente e 

os ininterruptos exercícios praticados pelo sujeito quanto à virtualização de práticas e 

possibilidades contextualizáveis na relação de si com o meio que o cerca, gerando condições 

para aplicação real destas informações e conhecimentos em seu quotidiano. Esses aspectos 

possibilitam novos esquemas de adaptação de tais verdades assumidas a outras formas de 

conhecimento, possibilitando intensos debates íntimos (consigo mesmo). 

 

Quanto à aplicação do conhecimento em sua realidade (5), enquanto sujeito, significa 

adotar e crer que as informações obtidas desde o início, compreendidas, internalizadas e 

refletidas passam a ser reproduzidas e implementadas como uma nova verdade assumida 

quando no relacionamento comunicacional com seu mundo, nas relações pessoais e nas 

relações com o tempo. 

 

Estas dinâmicas funcionais se atrelam a três aspectos fundamentais modais conteudistas de 

consciência que contribuem efetivamente para a aferição de respostas em função dos 

comportamentos responsáveis em relação ao meio ambiente, quais sejam:  
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1. Consciência Global; 

2. Consciência Setorial e: 

3. Consciência Imediatista. 

 

Na consciência global podemos classificar aqueles indivíduos que se relacionam com as 

questões ambientais de forma a dar um caráter mais totalizante, estratégico e preventivo. 

Esses sujeitos buscam informações mais complexas e detalhadas focando a aplicação dos 

conhecimentos sob uma perspectiva de objetivos mais fundamentados e diagnosticados. Além 

disso, têm interesse na transversalidade dos temas que possam interferir, mesmo que 

indiretamente, o objeto estudado de maneira a possibilitar arranjos e negociações maduras e 

factíveis de execução. Notadamente esses indivíduos detêm conhecimentos empíricos 

acumulados ao longo da trajetória de vida e buscam aplicar as informações nos processos de 

negociação. 

 

Com relação à consciência setorial deduzem-se aqueles indivíduos com capacidades técnicas 

específicas voltadas à atuação em trabalhos temáticos. Especialistas medianos, tais sujeitos 

detêm conhecimentos prévios que podem ser aplicados para a equação de problemas do 

quotidiano. Seus estudos e buscas de referenciais estão sempre interligados a assuntos 

notoriamente obtidos através de documentários, notícias de impacto e ações ativistas. O 

entendimento da contextualidade, dos princípios e uma visão prévia das consequências 

provocadas por meio de seus atos são pouco desenvolvidos, embora possam ocorrer vagas 

noções sobre o pretexto de defesa de temas comunitários mais abrangentes. 

 

Na consciência imediatista aponto os comportamentos relativos a ocorrências imediatas, 

devendo tais respostas sempre estar relacionadas intimamente à solução de problemas 

egocêntricos. Quando ampliam seu espectro relacional de forma mais coletiva, busca orientar-

se em função de atendimento às suas próprias reivindicações. Para essa forma de 

potencialização, esses indivíduos procuram orientar-se através de líderes intermediários de 

maneira a sofisticar seu discurso por intermédio de jargões emblemáticos e outros meios 

publicitários.    
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3 Aspectos Centrais do debate Internacional sobre o Meio Ambiente  

3.1 Visão Histórica do Movimento Ambientalista  

 

 A noção de desenvolvimento sustentável como parte de um novo valor social difundido na 

sociedade é produto de uma cisão estratégica no discurso do desenvolvimento existente em 

nosso mundo. Como centro do pensamento e da ação discursiva a abordagem aqui pretendida 

tem como fundamento a emergência de novos conceitos para a formação da consciência 

ambiental e do ambientalista mundial. Tais emergências conceituais têm como base os 

debates mundiais entre indivíduos representantes de nações e da sociedade civil enfrentados 

desde Estocolmo
4
.  

 

Esta gama de diferentes conceitos a respeito do tema tem tido principalmente dois aspectos 

opostos: a atribuição de um novo sentido para o enfrentamento de um moderno estilo de vida 

para operar como suporte ao capitalismo menos selvagem e utilizador dos recursos naturais 

sem exauri-los, gerando um novo atributo conceitual e, de outro, uma forma eficiente de 

esconder os verdadeiros interesses da reprodução do capitalismo. De qualquer maneira os 

recentes métodos de avaliação do significado de “desenvolvimento sustentável” têm sido 

perseguidos, nos diversos documentos que compõem as publicações governamentais dos 

encontros governamentais desde Estocolmo, de forma a disciplinar os conteúdos referenciais 

desta conceituação, bem como o advento da capacitação da sociedade por meio de 

instrumentos inovadores. Tais instrumentos se efetivam, cada vez mais, seja através do 

aumento da consciência pública de novos atores, seja por meio do acervo legislativo que tem 

como principal opositor aqueles que se utilizam das veias neoliberais de governança. Como 

propulsores destes instrumentos temos como principais aportes a escola, a mídia, além da 

atuação de lideranças sociais em encontros setoriais voltados à produção de políticas públicas. 

 

Na conclusão desses aspectos, o sentido buscado teve como objetivo apreender a 

conformação de um campo de disputas de interesses no interior do qual essas noções, 

conceitos, idéias e práticas adquirem significado e produtividade tática enquanto dispositivos 

de mediação das relações de poder travadas em torno da configuração da problemática 

                                                           
4 No anexo 2 encontra-se um quadro com fatos e datas relacionados à temática deste trabalho. 
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ambiental, entendida como parte das contradições inerentes ao processo de produção e 

reprodução do sistema capitalista (MACHADO, 2002). 

 

As evidencias do discurso sobre o caráter do desenvolvimento sustentável no mundo ocidental 

são ocorrentes como partes de uma arena de disputas de interesses e de movimentação de 

poder resultantes da atual importância da questão ambiental e segundo seu status alcançado. 

Segundo ainda Machado, “desta forma, a emergência da noção de desenvolvimento 

sustentado não é considerada como resultado do progresso – ao longo de um continuum – da 

consciência social acerca dos limites do desgaste ambiental, como faz crer, por exemplo, 

abordagens como as elaboradas por Cadwell (1996), ou mesmo por McCormick (1992). 

 

Defronte do atual sistema capitalista, o desenvolvimento se cerceia pela dinâmica 

empreendedora de enfrentamentos sobre o uso dos recursos naturais a qualquer custo, 

impedindo a liberdade de um mercado em ter “vida própria” e conduzida por um novo valor 

moral de produção comportamental da sociedade. Isto significa dizer que as atitudes e 

decisões que o mercado utiliza através de governos tem proposto a imposição de “bolhas” e 

contradições no sistema capitalista, induzindo aos fracassos econômicos assistidos, por 

exemplo, pela crise norte-americana quanto ao financiamento imobiliário. 

 

 

3.2 Discurso do Desenvolvimento 

 

O desenvolvimento sustentável nasceu a partir do envolvimento dos movimentos 

ambientalistas do ocidente. A contextualização mundial sobre este novo conceito impôs 

diversos sentidos correlatos tais como crescimento, progresso, evolução, melhora, etc. Na 

escala evolutiva, de qualquer forma, se incompatibiliza com o progresso, porém sobre outros 

meios e concepções de adoção e implementação de atitudes e relações de reprodução do 

sistema capitalista.  

 

Segundo Machado, “essa idéia de desenvolvimento é inerente à racionalidade ocidental 

moderna e em torno dela se constituíram os elementos de uma formação discursiva no sentido 

proposto por Foucault (2002). O conjunto de sentidos construídos em torno da idéia de 

desenvolvimento – grande parte, assentados em uma inabalável crença na capacidade dos 
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recursos da ciência para gerar aparatos tecnológicos, produzir sistemas de organização mais 

eficientes e alimentar um progresso constante na qualidade de vida das sociedades – tornou-se 

um elemento central no funcionamento da lógica de operação do capitalismo industrial, 

passando, no interior do processo de expansão deste, a colonizar o mundo”.   

 

A visão antropocêntrica do homem em se relacionar com a natureza - “recursos” naturais 

segundo a visão economicista -, observada por Machado (2002), tem sentido na medida em 

que o aparato tecnológico conquistado até o presente serve para manter e ampliar a 

exploração mais “eficaz” daqueles bens ecológicos. 

 

Por outro lado à que se primar em relação ao fato que tais tecnologias também servem, ainda 

dentro da visão ecológico-antropocêntrica, ao atendimento da indústria verde, esta capaz de 

contribuir em parte para a correção, compensação e transformação dos impactos causados 

pelo atual modo de vida humano ao meio ambiente.  

 

Essa nova maneira de reprodução sustentável através das tecnologias conquistadas pelas 

pesquisas científicas e pelos inventos verdes resulta também na produção de outra 

contradição: a manutenção e status quo das classes dominantes, as quais detêm com 

predominância tais informações e instrumentos, delas se utilizam e interagem para alcançar 

cada vez mais poder e rentabilidade econômica.  

 

Neste sentido, a noção de desenvolvimento sustentável também atende tais classes, porém 

sem deixar de propiciar a evolução econômica de classes mais subalternas, que recebem 

informações e acessam o conforto do uso dessas tecnologias através de sistemas de 

popularização mercadológica. Sistemas esses que chegam a velocidades cada vez maiores 

nestas camadas sociais, porém num espaço e num tempo tardio em relação aos acessos 

praticados por aqueles que representam a dominação social. 

 

Há que se destacar que foi às duras penas que o status pretendido pelo desenvolvimento 

sustentável chegou para validação no seio do mercado capital das sociedades ocidentais, pois 

enfrentou os conceitos hegemônicos - desenvolvimento/crescimento-. Segundo Machado 

(2002), a II Guerra Mundial deixara como saldo uma profunda alteração na correlação de 

forças na ordem internacional, impondo inclusive a necessidade de uma redefinição das 
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relações entre as economias industrializadas e suas antigas colônias e áreas de influência. Essa 

redefinição fazia-se ainda mais estratégica em face das disputas de hegemonia na ordem 

mundial, exacerbadas pela polarização entre EUA e URSS, que desembocou na Guerra Fria. 

 

Dentre estas perspectivas de “desenvolvimento/crescimento” as nações consideradas do 

primeiro mundo puderam estabelecer uma distinção qualificada em relação os demais estados 

nacionais. Conforme orienta Machado (2002) “O conjunto desses dispositivos colocados a 

serviço da salvaguarda dos valores culturais do ocidente capitalista a partir das disputas de 

hegemonia travadas na esfera internacional é que forma o núcleo do discurso do 

desenvolvimento.  

 

A construção da idéia de subdesenvolvimento como identidade dos países do Terceiro Mundo 

foi um dos mais sólidos produtos desse discurso.  As representações institucionais também 

seguiram por este caminho e deram afirmação nesse sentido, a exemplo das agências de 

comércio, Organização das Nações Unidas, Banco Mundial, Banco Inter-Americano de 

Desenvolvimento, etc. Com esta noção temos como resultado a idéia de hierarquia e 

dominação sócio-cultural, gerando atributos de “subdesenvolvimento” ou “terceiro-mundo”. 

 

A noção de desenvolvimento implementada e reafirmada pelo discurso do desenvolvimento é 

um construto assentado numa determinada concepção da história da humanidade e das 

relações entre o ser humano e a natureza centrada na trajetória das sociedades industrializadas 

européias e norte-americanas, como uma espécie de transplantação geográfica dessas. Essas 

sociedades são assumidas, implicitamente, como o modelo de sociedade considerado 

universalmente válido e desejável, sendo a partir delas estabelecidos os parâmetros tomados 

como universais para medir o relativo atraso ou progresso dos demais povos do globo 

(VIOLA, 2000). 

 

Ao final da década de 1960 iniciou-se um declínio acentuado do mercado mundial 

representado pelo primeiro mundo, produzindo transformações e a configuração da ordem 

internacional até então estabelecida, afetando direta ou indiretamente quase todos os países do 

globo e o cotidiano de seus habitantes. Nesse sentido, “o regime de acumulação assentado no 

modelo fordista-keynesiano foi cedendo espaço para um regime de acumulação “flexível”, 
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conforme a análise de Harvey (1992), afetando diretamente o discurso do 

desenvolvimento/crescimento hegemônico.  

 

Deste período (1960) em diante vão percebendo que a relação hegemônica dos países 

classificados como parte do primeiro mundo vão sofrendo perdas em relação à gestão política 

econômica internacional, diminuindo, portanto suas influências paulatinamente apesar dos 

reveses ocorridos a partir de medidas bruscas que culminaram no estabelecimento de pressões 

que promoveram uma relação mais enrijecida com os países do terceiro mundo ou em 

desenvolvimento, neles provocando ditaduras e tentativas de subordinação aos princípios 

econômicos ditados pelo G7 (grupo dos 7 países mais ricos do planeta) até então. 

  

 

3.3 Emergência da Questão Ambiental e a Cisão do Discurso do Desenvolvimento 

 

A relevância do tema no tocante ao discurso sobre o desenvolvimento é fundamental neste 

trabalho, pois representa quais são as relações hegemônicas pretendidas pela classe dominante 

quando manifestam e executam os processos de reprodução, consumo e modo de vida. Tais 

relações são importantes para estabelecer a base do pensamento humano no que diz respeito à 

exploração do meio ambiente como recurso ou bem econômico.  

 

Dando sequência a estas questões e iniciando o resgate histórico a ser compilado neste 

trabalho, as posições de comando e controle das políticas exercidas pela economia mundial e 

a lógica capitalista empoderada através do discurso do desenvolvimento/crescimento se viram 

diante de um grande dilema a partir das crises setoriais pós-período da II Grande Guerra 

Mundial, (Machado, 2002). Momento pelo qual o sistema capitalista emergiu com muita força 

de forma a estabelecer suas emblemáticas raízes nos países mais empobrecidos. Eis que 

surgiram problemas resultantes deste modelo a partir da crise do petróleo, do esgotamento da 

expansão industrial e da gestão financeira e cambial e das condições sociais principalmente 

dos países periféricos.  

 

A emergência da questão ambiental, já após o período de 1960, deu lugar à configuração de 

um complexo campo de disputas de poder pela nova hegemonia mundial envolvendo 
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diferentes formas de perceber e encaminhar as contradições produzidas no interior da relação 

entre desenvolvimento econômico e degradação do meio ambiente.  

 

Os resultados dos documentos produzidos pelos participantes já na Conferência Rio 92, 

durante os encontros entre nações sobre o meio ambiente e o desenvolvimento, demonstraram 

que a tentativa de equacionar as demandas ambientalistas neste espaço político desencadeou 

uma movimentação de forças e interesses. Tal fato produziu uma cisão da noção hegemônica 

de desenvolvimento/crescimento, sendo substituído consensualmente por estas nações e 

Estados pelo desenvolvimento sustentado.  

 

No seio das contradições enxergadas no modo de produção e desenvolvimento recheados pelo 

caminho do suicídio mercadológico, visto que não haveria mais capacidade de suporte à vida 

aos seres vivos habitantes no planeta, é que se interveio através do discurso da 

sustentabilidade voltado ao equilíbrio da relação da manutenção desse processo de expansão e 

da necessidade de buscar caminhos para o equacionamento. Porém sem a perda da exploração 

daqueles bens naturais.  

 

A emergência do movimento ambientalista se fincou principalmente em função da 

problematização das questões ambientais enfrentadas, estimulando críticas ferozes ao modelo 

dominante originárias dos países do “primeiro mundo”, tanto pelos vínculos estabelecidos 

entre esses problemas e o extraordinário avanço daqueles sistemas de produção baseados 

unicamente no desenvolvimento/crescimento a qualquer custo. O posicionamento traduziu-se 

na aproximação de crescentes grupos de insatisfeitos entre as próprias elites mundiais 

catalisadoras de poder e de produção, resultando em crescente expansão da pressão exercida 

em defesa da busca de alternativas. Tais posicionamentos eram expressos como a ordem do 

dia durante o evento da Rio/92, onde pude participar efetivamente das discussões que ali se 

reproduziam. 

 

As elites perceberam uma relativa perda financeira provocada pelo modelo insustentável, uma 

vez que o uso dos recursos naturais são finitos, sendo necessário ainda relativizar a utilização 

de outros recursos naturais indiretos que provocaram a liberação de imensa quantidade de 

carbono, a ampliação da camada de ozônio, a supressão de parte significativa do banco 

genético biodiversitário, a poluição do solo e da água, enfim, impactos que comprometiam 
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seriamente a gestão da economia (Brundtland, 1987). Nesta linha houve o acompanhamento 

dos países menos desenvolvidos. Selou-se também dentro do novo discurso do 

desenvolvimento sustentável e a relação entre pobreza e degradação ambiental, incluindo pela 

primeira vez a importância das relações humanas em função de sua qualidade de vida e 

condições sociais. 

 

A nova realidade mundial relacionada à problemática ambiental colocou na pauta das elites as 

contradições resultantes da lógica sob a qual se move a acumulação e a reprodução capitalista. 

Mesmo que tais questões fossem relevantes, ficaram submersas diante dos grandes interesses 

representados principalmente pelo comando dos mercados e do poder político, poderes estes 

que ainda precisariam ser conscientizados e influenciados pelo novo modelo. Dentro dessa 

expectativa, as contradições que se empunham, se tornaram visíveis e passaram a definir a 

busca dos caminhos viáveis à gestão mundial especialmente a partir daquelas camadas sociais 

detentoras dos mecanismos da acumulação capitalista na ordem planetária (Brundtland, 

1987). 

 

Os agravamentos causados pelos danos e impactos que surtiram efeitos devastadores na 

gestão dos recursos naturais, até então, possibilitaram a incorporação inconteste da lógica do 

desenvolvimento sustentável e do fortalecimento da Organização das Nações Unidas – ONU 

– como mediadora entre os embates a serem estabelecidos pelas nações e principalmente pelo 

movimento ambientalista que desencadeou reações contra alguns países industrializados, em 

especial Inglaterra e Estados Unidos da América.  

 

Os enfrentamentos realizados pelo movimento ambientalista mundial ocorreram a partir do 

implemento de estratégias relacionadas à conscientização de lideranças dos países periféricos 

contra o sistema industrial monopolista, resultando no literal cercamento planetário oposto ao 

discurso estabelecido pelo império norte-americano e inglês através da ONU. Dessa forma 

possibilitou-se a estes países mais empobrecidos verificar que as contradições estavam sendo 

incorporadas em sua contabilidade, pois estavam servindo apenas como um “banco de 

reserva” de bens naturais em crescente exploração pelos países industrializados. Por outro 

lado, somado a estas contradições, tais países estavam a receber os impactos mais diretos pela 

relação estabelecida pelo modo de produção e exploração, onde impactos ambientais 
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negativos estavam crescentemente exportados a estes seja através da recepção de plantas 

industriais e outros resíduos sólidos e perigosos. 

 

 Embora esses enfrentamentos trouxessem poucos resultados positivos para a construção de 

medidas eficazes, contribuíram para a tomada de iniciativas a partir dos países com maior 

capacidade de desenvolvimento, além de aplicar novamente a lógica do discurso do 

desenvolvimento/crescimento, alguns com maior preocupação pelo espectro da 

sustentabilidade, outros nem tanto.  

 

Nestes casos se destacou o Brasil, país que possibilitou e trouxe para o centro dos debates a 

questão ambiental a partir de investimento para que o diálogo econômico-sustentável 

existisse, embora de forma ainda sutil, porém com ampla capacidade de implementação 

futura. Contraditoriamente, países como a Índia, a China e a Rússia, também alinhados entre 

os emergentes, além de terem atuado de forma inexpressiva diante dos debates globais sob 

tais temáticas ambientais, optaram pelo próprio fortalecimento a qualquer custo, 

desenvolvendo uma economia dentro da lógica do desenvolvimento/crescimento ortodoxo.   

 

Talvez a opção pelo modelo do desenvolvimento sustentável tivesse sido implementada no 

sentido de contrabalançar a relação de poder econômico e político mundial até então pré-

definidos pelos Estados Unidos da América e alguns países europeus. Isto ainda é uma 

dúvida. Contudo é bem verdade que as condições necessárias à vida diante da capacidade de 

suporte defendidos dentro da lógica do desenvolvimento/crescimento ainda existentes 

começam a apontar desequilíbrio climático e esgotamento de recursos naturais saudáveis 

tanto nestes países como pelo resto do mundo.  

 

Embora o financiamento de pesquisas sobre o cálculo dos prejuízos causados pelo modelo 

atual do sistema capitalista hegemônico esteja ainda em franco desenvolvimento (economia 

ambiental), já há apontamentos severos que colocam em cheque este formato de relação de 

produção de bens de consumo. Neste sentido e para confirmar tal posição, o 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, ONU, 2007) trouxe resultados 

apavorantes sobre o aumento da temperatura global e a interpretação de seus negativos 

impactos à qualidade da vida no planeta.  
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Outros impactos se somaram como os desastres relacionados à exploração do petróleo no 

Golfo do México: as grandes inundações causadas pelo desequilíbrio climático e pela má 

gestão dos resíduos sólidos e do saneamento ambiental que ainda promovem perdas 

significativas de vidas humanas (IPCC, ONU, 2007) e conseqüente extravio do patrimônio 

econômico construído principalmente pelos países mais pobres.  

 

Diante de tais embates e fatos consumados, a “noção de desenvolvimento sustentável 

elaborada a partir dos debates promovidos pela ONU através da CMMAD (Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento) as estratégias propostas para alcançá-lo 

tornou efetiva a cisão no discurso do desenvolvimento colocando em ação o discurso do 

desenvolvimento sustentável. Ao mesmo tempo, as estratégias discursivas produzidas pela 

CMMAD delimitam o campo de abrangência do discurso do desenvolvimento sustentável, na 

perspectiva de abrigar ou produzir alternativas ao modelo de desenvolvimento dominante. A 

noção de desenvolvimento sustentável foi trabalhada pela CMMAD como o caminho viável 

para a construção de alternativas ao modelo de desenvolvimento dominante”, (Machado, 

2006).  

 

Nesta perspectiva, o desenvolvimento sustentável é incorporado pelas nações através de 

mecanismos do mercado, do avanço das tecnologias verdes, das reformas e novas 

interpretações políticas e na alteração do comando e ascensão das elites dos países emergentes 

e industrializados mais conscientes dos perigos daquele modelo de reprodução econômica, 

traduzindo-se numa nova ordem mundial, voltados ao atendimento das expectativas do 

movimento ambientalista e da auto-regulação do mercado (Machado, 2002).  As proposições 

contidas na Agenda 21 (Global), o documento de cunho político mais importante produzido 

na Conferência Rio-92, atestam essa aproximação.  

 

Segundo Machado (2006), “entre a conclusão do trabalho da CMMAD e a realização da 

Conferência Rio-92 as políticas neoliberais se estabeleceram funcionando como aspecto 

importante no processo de reorganização da economia mundial e da consolidação dos novos 

mecanismos da acumulação. Ao mesmo tempo o caráter desestruturante da expansão 

neoliberal e da globalização dificultou a construção de alternativas que se contrapusessem ao 

caráter dessas mudanças”.   
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Como exemplo do que ocorre no exercício e enraizamento de tais políticas neoliberais, as 

questões ainda são emergentes e ocorrem no seio dos enfrentamentos promovidos dentro das 

políticas públicas exercidas em alguns estados brasileiros, onde paulatinamente as promoções 

de alternativas são efetivamente apresentadas pelos órgãos de representação. 

 

De qualquer maneira são notórios os avanços concedidos pelo mercado, seja através de maior 

conscientização popular, seja pela implementação de medidas e instrumentos estruturantes 

incorporadas por órgãos técnicos com poder fiscalizatório. Observo que várias medidas 

legislativas e de gestão governamental e empresarial vêm ocorrendo e ampliando a 

incorporação das relações previstas pelo desenvolvimento sustentável seja através da 

certificação e rotulagem ambiental, seja através de normas de aquisição de bens produzidos a 

partir de tecnologias limpas.  

 

Os avanços ainda não equacionam ou apontam para uma solução eficaz em razão do grau 

necessário da sustentabilidade solicitada pelo movimento ambientalista, porém demonstram 

um real enfraquecimento do comando neoliberal mundial como resultados significativos 

destes enfrentamentos. Ao abrir espaço, por outro lado, para fortalecimento do discurso 

hegemônico ambientalista, a capacidade de penetração social, ao mesmo tempo em que alarga 

o campo de absorção das demandas emancipatórias advindas dos setores organizados da 

sociedade se elaboram e se potencializam poderes locais mais preocupadas com a lógica da 

sustentabilidade ambiental.  

 

Para confirmar esta afirmação Machado (2006) relata que “... enquanto dispositivo de 

mediação de disputas de interesse em torno da problemática ambiental, o discurso do 

desenvolvimento sustentável atua em todos os âmbitos em que essa problemática emerge, 

dando lugar a estratégias discursivas que resultam dessas disputas e da forma como, a partir 

delas, orientam-se políticas, implementam-se programas ou, em síntese, definem-se condutas 

e práticas”.  

 

Por outro lado, ainda numa sequência de contradições, o desenvolvimento sustentável é 

tratado como alternativa eficaz para o discurso político e para aqueles que se encontram numa 

gestão de comando e controle. Isto porque, ora essa lógica é desqualificada como impeditivo 

do desenvolvimento que poderia proporcionar melhorias quanto à qualidade de vida de 
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cidadãos, ora impede retornos financeiros mais rápidos para governos de plantão, 

contradizendo assim uma política de Estado. 

 

Quanto ao tema sobre o desenvolvimento sustentável destaca-se a importância e relevância 

para o detalhamento deste trabalho. Assim sendo, podemos concluir com significativo grande 

grau de obviedade que possíveis impactos que possam ser elaborados pelos métodos da 

educação quanto à formação e conscientização da sociedade, em especial às novas elites 

dependentes do capital verde, poderão contribuir com um maior envolvimento, incorporação 

do que poderia possibilitar a demolição conjugada do modelo neoliberal.  

 

Tal visão já é possível de ser observada a partir das comparações que se irradiam pelos 

matizes conceituais e acadêmicos e pela explanação das mídias intelectuais alternativas, sem 

qualquer apoio do comando midiático imperativo das grandes concessões institucionais dos 

sinais de comunicação ofertados aqui no Brasil.  

 

Como mais poderoso, a noção de desenvolvimento sustentado passa a produzir seu 

enraizamento planetário como “elemento de mediação nas relações de pode-saber que se 

estabelecem em torno da problemática ambiental enquanto uma das contradições inerentes ao 

processo de expansão do sistema capitalista” (Machado, 2006). Os impactos causados pelo 

discurso do desenvolvimento são de fundamental importância para entendermos a relação 

destes princípios e sua pressão política para internalização no campo da educação. Tais 

consequências são imperativas para prover a alteração no plano do comportamento e da 

consciência ambiental através das novas legislações e programas governamentais que surgem. 

 

 

3.4   Busca de um novo modelo de desenvolvimento sustentável voltado para a educação 

 

Na contextualidade do novo conceito de educação para o meio ambiente – educação 

ambiental – nasce uma mudança de paradigmas e hábitos, tendo o ensino formal, não-formal e 

informal como ferramentas e instrumentos desta escola nova como principal meio de difusão 

para a melhoria da qualidade de vida das pessoas em geral. 
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Já com relação à educação ambiental no Brasil ainda é preciso se debruçar sobre algumas 

visões que surgem; nesse sentido podemos estudar as mais diferentes correntes existentes de 

forma a dar contextualidade para a adjetivação apropriada a estes modelos. Portanto, 

identificar a educação ambiental como argumento isolado dos debates preexistentes, ocorridos 

fora do seio escolar, em relação ao mundo da pedagogia e dos enfrentamentos quanto aos 

processos especialmente do ensino formal, não teria o menor sentido sem a contribuição dos 

apontamentos desenvolvidos pelos projetos e programas da educação não-formal. Daí a 

inovação sob a transversalidade e visão sistêmica universal e holística com todas as outras 

disciplinadas gestadas através das redes de ensino propostas pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, PCNs (Fischmann, 1997). 

 

A educação ambiental trabalha com mais relevância em função das orientações sobre as 

práticas e vivências, a mudança de posturas, hábitos e paradigmas para a sustentabilidade 

ambiental e a formação da cidadania, tipicamente áreas sob domínio da pedagogia e da 

psicologia humana. Por outro lado há o precedente quanto à interlocução das escolas públicas 

com as organizações do terceiro setor em relação à realização de parcerias, uma vez que estas 

produzem inovações e vínculos diretos e crescentes com a sociedade, delas extraindo novos 

conceitos e conhecimentos que se viabilizam a partir da construção de empreendimentos 

sociais e ambientais pelo uso de ferramentas pedagógicas.  

 

Para se traçar um parâmetro mais organizado, os projetos educacionais do terceiro setor têm 

se fundamentado na história e na evolução e no desenvolvimento humano onde, segundo 

Pádua, por exemplo, durante milhares de anos se fez uso dos recursos naturais de forma 

insustentável, e ainda o continua fazendo. Nesse sentido tinha-se a falsa idéia de que todos os 

recursos incluindo a água eram passíveis de reposição, porém tendo-se esquecido que volume 

é totalmente e diretamente diferente de qualidade. Isto significa dizer que embora possamos 

ter água doce em quantidade às vezes suficiente, não a temos em qualidade necessária ao 

consumo humano em diversas regiões do planeta.  

 

Os grandes impactos causados pelo modelo de desenvolvimento ortodoxo (crescimento) 

trouxeram à consciência da sociedade a premente necessidade de incorporação destas 

problemáticas e propor soluções viáveis e variáveis, entre estas a utilização das ferramentas 
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educacionais que puderam proporcionar um ensino mais preocupado com as conseqüências e 

impactos do regime industrial.  

 

A incorporação de informações aos sistemas de ensino como, por exemplo, a problemática do 

lixo; o crescimento desordenado das grandes cidades e populações provocadas pela expansão 

do mercado de atividades industriais; a capacidade de sustentação e equilíbrio necessários à 

suportação da vida humana na Terra são fundamentais para levar à consciência ambiental que 

possa surtir efeito aos processos comportamentais que ainda hoje têm levado a inconseqüentes 

impactos negativos a todos os biomas e ecossistemas.  

 

O entendimento sobre a relação do consumo de bens e serviços promovidos com a devida 

informação ambiental, que se dá de forma que garanta o atendimento das necessidades das 

presentes gerações, sem comprometer o atendimento das necessidades das futuras gerações 

(Brundtland, 1987) tem sido um discurso implementado junto à sociedade e suas elites, 

levando em consideração a possibilidade expansionista desta visão de forma que se possa 

exercer a capacitação formativa de novos exércitos prontos a promover um novo regime 

sustentável. 

 

Esse trabalho educativo é também essencialmente político, pois implica a tomada de 

consciência do consumidor com relação ao seu papel de ator de transformação do modelo 

econômico em vigor em prol de um novo sistema, de uma presença mais equilibrada do ser 

humano no planeta. O consumidor é ator de transformação, conforme Furriela (2001), já que 

tem em suas mãos o poder de exigir um padrão de desenvolvimento socialmente justo e 

ambientalmente equilibrado. Porém sem o uso dos ferramentais educacionais e investimentos 

pesados neste setor somados à contextualização técnica e científica, além das inter-relações 

mais amplas que levem em conta os atributos singulares de cada comunidade, cultura, 

sociedade, religião, pouco adiantará a execução de tais esforços.   

 

Reafirmando, não é mais possível interpretar a educação ambiental como um único modelo 

alternativo de educação que simplesmente se opõe à educação convencional como se esta 

fosse incompatível. Há novas denominações para conceituar Educação ambiental cunhada a 

partir do final da década da década de 80 e início de 90, entre essas a alfabetização ecológica, 
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educação para o desenvolvimento sustentável, educação para a sustentabilidade, ecopedagogia 

e educação no processo de educação ambiental. 

 

Entendo que a Educação em seu contexto e sentido mais amplo decorre de uma percepção 

ambiental renovada de mundo; uma forma integral de ler a realidade e de atuar sobre ela. 

Nesse novo paradigma, a proposta educativa envolve a visão de mundo como um todo e não 

pode ser reduzida a apenas um departamento, uma disciplina, uma especialidade ou programa 

específico, segundo indicam os preceitos dos PCN’s (Fischmann, 1987).  

 

A Educação deve estar inserida na vida e no cotidiano de todos os indivíduos como uma 

proposta de filosofia de vida que resgata valores éticos, estéticos, democráticos e humanistas. 

Seu objetivo é assegurar a maneira de viver mais coerente com os ideais de uma sociedade 

sustentável e democrática. Nessa perspectiva, conduz a repensar velhas fórmulas e a propor 

ações concretas para transformar a casa, a rua, o bairro, as comunidades. Parte de um 

princípio de respeito à diversidade natural e cultural, que inclui a especificidade de classe, de 

etnia e de gênero, a educação deve ser o portal para o desenvolvimento sustentável e essa 

sustentabilidade é o novo paradigma do desenvolvimento econômico e social (CAMARGO, 

2002). 

 

O capitalismo que é o regime de governo adotado pela grande maioria dos países em todo o 

mundo é contraditoriamente a principal fonte da produção de impactos ambientais, 

ocasionando hoje sérios riscos devido à produção e o consumo de recursos naturais de modo 

desordenado. Ainda os países em desenvolvimento acabam pagando com as suas riquezas 

naturais o estilo de vida dos povos dos países desenvolvidos de forma a executar um sistema 

feroz e hostil para a ampla maioria dos cidadãos no planeta. Assim sendo, os processos de 

ensino formais e não-formais, pressupõe-se, devem assumir um papel protagonista diante 

desses desafios de forma a produzir alterações nesta rota de colisão com os obstáculos neo-

liberais. 
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4 Instrumentos Internacionais: Meio Ambiente e Educação 

 

Este capítulo trata de elencar as influências que a ocorrência dos pactos internacionais sobre o 

meio ambiente e a educação, realizados durante diversos macroencontros protagonizados por 

líderes mundiais e uma expressiva representação da sociedade civil. Os resultados destes 

encontros foram homologados pela ampla maioria dos países de forma a que todos os tratados 

formulados foram e estão sendo efetivamente implementados nas políticas executivas dos 

governos e pela sociedade.   

 

 

4.1 Pactos Internacionais sobre o Meio Ambiente 

 

Foi na Conferência da Organização das Nações Unidas - ONU - sobre o Meio Ambiente 

realizada de 5 a 16 de junho de 1972, em Estolcomo, Suécia, que surgiu em âmbito mundial a 

preocupação com os problemas ambientais. Foi uma precursora iniciativa que colocava pela 

primeira vez a importância sobre o tema, dando assim uma relevância internacional.  Esta 

conferência atenta-se à necessidade de “um critério e de princípios comuns que ofereçam aos 

povos do mundo inspiração e guia para preservar e melhorar o meio ambiente humano” 

(ONU, 1972).  

 Proclama ainda que o ser humano é, ao mesmo tempo obra e construtor do meio ambiente 

que o cerca, o qual lhe dá sustento material e lhe oferece oportunidade para desenvolver-se 

intelectual, moral, social e espiritualmente. Em larga e tortuosa evolução da raça humana 

neste planeta chegou-se a uma etapa em que, graças à rápida aceleração da ciência e da 

tecnologia, o homem adquiriu o poder de transformar, de forma antrocêntrica, de inúmeras 

maneiras e em uma escala sem precedentes, tudo que o cerca. Os dois aspectos tratados sobre 

o meio ambiente humano, o natural e o construído, são essenciais para o bem-estar do ser 

humano e para o gozo dos direitos da humanidade, fundamentais, inclusive, ao direito à vida. 

Na declaração do encontro de Estocolmo é possível observar que já havia uma crescente 

preocupação sobre a avaliação da experiência humana, onde a capacidade de transformação, 

utilizada com discernimento, “pode levar a todos os povos os benefícios do desenvolvimento 

e oferecer-lhes a oportunidade de enobrecer sua existência” (Princípios de Estocolmo, 1972). 

Neste mesmo encontro também balizou-se o entendimento de que a aplicação e a gestão 
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errônea e imprudentemente sobre os recursos naturais podem causar danos incalculáveis à 

vida e a “seu” meio ambiente.   

Há o reconhecimento de que os países em desenvolvimento devem se ater às questões da 

baixa qualidade de vida de seus povos em função do desenvolvimento despreocupado com a 

distribuição da renda e dos recursos auferidos pelo crescimento econômico. A mesma 

conferência também reconhece o fato que os países mais ricos devem envidar esforços para 

que as nações mais pobres ou em desenvolvimento tenham efetivamente uma distância 

comparativamente menor quanto aos níveis de acesso às diversas condições que cercam os 

critérios avaliadores de uma boa qualidade de vida por meio do uso de novas tecnologias e de 

uma industrialização sustentável.  

Há também o reconhecimento de que o crescimento populacional é um dado altamente 

significativo, sendo classificado como uma questão fundamental, o qual deve compor a 

fórmula com relação ao extravasamento das condições que cercam o ser humano e o meio 

ambiente, denotando que tal questão deva ser enfrentada.  Verificamos aí uma preocupação 

latente quanto à capacidade de suporte ambiental do planeta e, para equacionar os 

encaminhamentos que cercam o tema, contamos com os avanços tecnológicos.  

Por outro lado os princípios delineados na carta de Estocolmo vicejam uma visão 

antropocêntrica ao declarar o homem como responsável pelas ações que possam colocar o 

mundo numa condição ambientalmente mais favorável à sua própria sobrevivência sem 

destacar as contribuições que a própria natureza já oferta à sobrevivência humana. De outro 

reconhece que os recursos naturais não são renováveis e nesse sentido “devem empregar-se de 

forma que se evite o perigo de seu futuro esgotamento e se assegure que toda a humanidade 

compartilhe dos benefícios de sua utilização”. 

Numa visão economicista ainda se reconhece que o saneamento das condições precárias 

frequentadas por países subdesenvolvidos precisam ser enfrentadas a partir de um 

desenvolvimento acelerado, “mediante a transferência de quantidades consideráveis de 

assistência financeira e tecnológica que complementem os esforços internos dos países em 

desenvolvimento e a ajuda oportuna que possam requerer” (Machado, 2002). Ao colocar a 

gestão política que os países poderiam seguir, tais princípios não estariam obstaculizando 

outros modelos mais inovadores de intervenção para o equacionamento destas questões, de 
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forma que possam ser conferidas a melhoria da qualidade de vida sem restringir ainda mais os 

ambientes naturais? 

Além da visão em relação ao modelo econômico, os encaminhamentos desta conferência 

citam declaradamente os Estados como maiores responsáveis para atender “ às exigências do 

desenvolvimento e a necessidade de proteger e melhorar o meio ambiente”, afunilando 

severamente a responsabilidade de governos e não da sociedade civil, nestes integrando uma 

cooperação mais harmoniosa, participativa e cidadã. Não há efetivamente nesse sentido uma 

denotada preocupação quanto à responsabilização do cidadão e das comunidades locais.  

Por outro lado, no seu princípio de número 19, a carta de Estocolmo registra que “... é 

indispensável um esforço para a educação em questões ambientais, dirigida tanto às gerações 

jovens como aos adultos e que preste a devida atenção ao setor da população menos 

privilegiado, para fundamentar as bases de uma opinião pública bem informada, e de uma 

conduta dos indivíduos, das empresas e das coletividades inspirada no sentido de sua 

responsabilidade sobre a proteção e melhoramento do meio ambiente em toda sua dimensão 

humana”.  

Também se apóia neste documento internacional o fato de que “devem-se fomentar em todos 

os países, especialmente nos países em desenvolvimento, a pesquisa e o desenvolvimento 

científicos referentes aos problemas ambientais, tanto nacionais como multinacionais”. Há aí 

ligeira manifestação sobre a necessidade de investimentos significativos que podem contribuir 

para o aprofundamento e realização de pesquisas científicas, de informação e transferência de 

tecnologias entre países. 

4.1.1  Conferência Rio-Eco 92 

 

A cidade do Rio de Janeiro foi sede da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, realizada de 3 a 14 de junho de 1992. A reunião ficou conhecida como 

Rio-92, e a ela compareceram delegações nacionais de 175 países. Foi, ainda, a primeira 

reunião internacional de tamanha magnitude a se realizar após o fim da Guerra Fria. 

 

Pude participar deste imenso evento internacional, especialmente do fórum paralelo 

patrocinado pela Organização das Nações Unidas e dirigido por Organizações Não 
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Governamentais sem perder de vista os debates e as decisões das cúpulas governamentais. 

Segundo mesmo a posição governamental, “... esse marco inicial dos esforços internacionais 

para a proteção do meio ambiente viu-se prejudicado, contudo, por ter ocorrido num momento 

histórico em que o desalinhamento Leste-Oeste e Norte-Sul impediam reais ações concertadas 

para o benefício da Humanidade” (Brasil, Ministério das Relações Exteriores, 1992).  

 

De qualquer forma os enfrentamentos estimulados pelas lideranças mundiais presentes 

resultaram em essenciais documentos balizadores que influenciaram significativamente o 

implemento de políticas públicas no setor da educação ambiental no país e o aquecimento da 

participação da sociedade civil no desenvolvimento de projetos e programas de abrangência 

nacional através de financiamentos públicos definidos participativamente. 

 

Na Conferência do Rio (1992), ao contrário de Estocolmo, a cooperação e o diálogo 

prevaleceram sobre os conflitos mundiais identificados até aquele período desde o início da 

era industrial. A Convenção sobre Mudanças do Clima, sobre Biodiversidade, e também uma 

Declaração sobre Florestas foram resultados significativos dos debates enaltecidos pelas 

representações mundiais. A Conferência ainda aprovou documentos de relevância para a 

educação como a “Declaração do Rio” e a “Agenda 21”. Esses documentos avalizam o 

conceito fundamental de desenvolvimento sustentável combinando as aspirações 

compartilhadas por todos os países ao progresso a um estilo econômico e material condizente 

às necessidades de formação de uma consciência ecológica. 

 

Segundo os participantes do encontro, “as relações entre países ricos e pobres têm sido 

conduzidas, desde aquela Conferência (Rio-92), por um novo conjunto de princípios 

inovadores, como os de "responsabilidades comuns, mas diferenciadas entre os países", de "o 

poluidor paga" e de "padrões sustentáveis de produção e consumo". Além disso, com a 

adoção da Agenda 21 (documento foi dividido em 4 seções subdivididas em 40 capítulos 

temáticos), a Conferência estabeleceu, com vistas ao futuro, objetivos concretos de 

sustentabilidade em diversas áreas, explicitando a necessidade de se buscarem recursos 

financeiros novos e adicionais para a complementação em nível global do desenvolvimento 

sustentável. 

 



34 

 

 

 

Além da conservação dos recursos para o desenvolvimento, que apresentou os diferentes 

enfoques para a proteção da atmosfera e para a viabilização da transição energética 

alternativa, a importância do manejo integrado do solo, proteção dos recursos do mar e da 

gestão eco compatível dos recursos hídricos, a relevância do combate ao desmatamento, a 

desertificação e a proteção aos frágeis ecossistemas resultaram em medidas propositivas, 

estruturais e teoricamente necessárias. Sem dúvidas, a Conferência do Rio foi também 

audaciosa ao permitir uma grande participação de organizações não-governamentais (ONGs), 

que passaram a desempenhar um papel fiscalizador e a pressionar os governos, embora hoje 

ainda de forma insipientes, para o cumprimento da Agenda 21. A Carta da Terra foi o grande 

documento norteador das políticas públicas ambientais assumidas pelos governos e 

homologados por quase todos os países do mundo. 

 

Notoriamente a inovação da instituição da Agenda 21 possibilitou o arranjo dos instrumentos 

necessários para a execução das ações propostas através de uma de suas quatro seções, em 

especial a produção e oferta de tecnologias eco-consistentes e de atividade científica; a 

educação e o treinamento como instrumentos da construção de uma consciência ambiental e 

da capacitação de quadros para o desenvolvimento sustentável; o fortalecimento das 

instituições e a melhoria das capacidades nacionais de coleta; e o processamento e análise dos 

dados relevantes para a gestão da sustentabilidade, além de suas explícitas dimensões quanto 

às relações sociais. 

 

Entre os temas de alta relevância podemos destacar alguns que merecem atenção especial:  

 

1. Camada de ozônio: A Eco-92 possibilitou o início dos debates que culminou e 

deu melhor embasamento técnico ao Protocolo de Quioto (1997), no qual a maioria 

das nações concordou em reduzir as emissões de gases que ameaçam a camada de 

ozônio.  

 

2. Ar e água: um congresso da ONU em Estocolmo em 2001 adotou um tratado 

para controlar 12 substâncias químicas organocloradas. Destinada a melhorar a 

qualidade do ar e da água, a convenção sobre Poluentes Orgânicos Persistentes pediu a 

restrição ou eliminação de oito substâncias químicas como clordano, DDT e os PCBs.  
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3. Transporte alternativo: os automóveis híbridos, movidos à gasolina e à energia 

elétrica, já reduziam as emissões de dióxido de carbono no Japão, na Europa e nos 

Estados Unidos.  

 

4. Ecoturismo: com um crescimento anual estimado em 30%, o ecoturismo 

incentivou governos a proteger áreas naturais e culturas tradicionais.  

 

5. Redução do desperdício: empresas adotaram programas de reutilização e 

Redução, como acontecia com as garrafas de PET no Brasil antes que as empresas 

fossem taxadas com impostos sobre sua compra ofertadas pelos catadores de lixo.  

 

6. Redução da chuva ácida: na década de 1980 os países desenvolvidos 

começaram a limitar as emissões de dióxido de enxofre, lançado por usinas movidas a 

carvão. A Alemanha adotou um sistema obrigatório de geração doméstica de energia 

através de célula fotoelétrica.  

 

4.1.2  Conferência de Copenhague 95 

 

A Cúpula Mundial realizada em Copenhague de 6 a 12 de março de 1995, diferentemente das 

demais conferências da agenda social da ONU na década de 90, não teve precedentes. Foi o 

primeiro grande encontro internacional ocorrido sobre o tema do desenvolvimento social. 

Esse fato é consignado no primeiro parágrafo preambular da Declaração político-

programática pelos governantes ou representados na capital da Dinamarca.  

 

Segundo Alves (1997), diplomata presente ao encontro, se confirmou a máxima de que “a 

qualquer observador da história dos tempos modernos pode afigurar-se paradoxal que a 

primeira conferência multilateral de grande magnitude sobre o tema do desenvolvimento 

social se tenha realizado precisamente numa época em que o neoliberalismo, como alternativa 

"eficiente" ao chamado Estado-Providência, e o culto do mercado, como fator de regulação 

"natural" da convivência social, configuram a ideologia dominante em escala planetária”.  

 

Nesse sentido as forças políticas voltavam-se ao não atendimento da lógica e do 

reconhecimento de um desenvolvimento que pudesse incorporar as sociedades mais 
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empobrecidas e necessitadas de maior apoio financeiro e infraestrutura a partir de uma 

distribuição mais equitativa dos meios de produção e dos bens de consumo. Sem dúvidas foi 

um fato significativo para marcar e colocar na pauta do dia das nações um tema debatido a 

nível internacional, com o apoio da ONU.  

 

Paradoxalmente, nos países mais desenvolvidos houve mais aceitação quanto às propostas 

encaminhadas no âmbito do encontro, havendo mais resistência entre os países menos 

desenvolvidos.  

 

É sabido que a pauta e o conceito temático de "desenvolvimento social" emergiram a partir da 

década de 60, época em que os temas hegemônicos como educação, saúde, trabalho, moradia, 

serviços sociais e previdência social eram organizados especializadamente. Órgãos como a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) –, o 

Conselho Econômico e Social (ECOSOC), sem contar com as Comissões Especiais, eram 

dominantes, definindo a pauta da ONU, enquanto a questão do desenvolvimento social era 

relegada a níveis de fragmentação, focalizando a situação de setores específicos, ou por meio 

de estudos genéricos da situação mundial que levavam em conta indicadores econômicos, 

como a renda per capita ou a expectativa de vida nos diversos países.  

 

O súbito interesse internacional pelo tema do desenvolvimento social nos anos 90, conforme 

afinal definido pela Resolução 47/92 (ONU, 1992), no processo preparatório para a Cúpula 

Mundial e na movimentação planetária que ela provocou, evidencia, pelo menos, que o 

chamado "consenso neoliberal" do mundo contemporâneo não é tão consensual quanto parece 

(ALVES, 1997).  

 

Essas preocupações no Brasil, têm seu espectro profundo quando se relaciona a péssima 

distribuição da renda como fato contraditório em um país com tamanhas riquezas. Outro 

aspecto da contradição neoliberal encontra-se principalmente pela falta ou adiamentos 

ininterruptos de algumas reformas necessárias ao fortalecimento cidadão e do próprio Estado 

de direito nas áreas tributária, política e penal.  

 



37 

 

 

 

Por outro lado os objetivos fixados na Resolução 47/92 definida pela Cúpula Mundial tiveram 

avanços significativos no Brasil a partir de alguns programas governamentais como o 

disciplinamento sobre o uso de equipamentos públicos para deficientes; estatuto da terceira 

idade; do cidadão em situação de rua; programas de auxílios à alimentação; natalidade; gás; 

educação, etc. A maioria destas medidas abrandaram, mas não resolveu de forma 

efetivamente sustentável a divisão dos recursos, mantendo íntima relação de interdependência 

da gestão governamental de plantão. Por outro lado as medidas homologadas em forma de Lei 

Federal se constituíram em grande benefício sustentável e social para as camadas mais 

necessidades de apoio econômico ocasionando, para surpresa de alguns, reaquecimento 

significativo das economias locais e reagrupamento de uma nova classe média-baixa.  

 

Outros objetivos lançados na Carta do Desenvolvimento Social definidos pela Resolução 

47/92 e que chamam a atenção das sociedades, devido à sua pertinente relevância são: "(e) 

criar uma consciência internacional e definir modalidades de ação para se atingir o equilíbrio 

necessário entre a eficiência econômica e a justiça social, num ambiente de desenvolvimento 

equânime e sustentável, voltado para o crescimento, de acordo com prioridades definidas no 

âmbito nacional; (f) tratar, de maneira criativa, da interação entre a função social do Estado, 

as respostas do mercado às demandas sociais e os imperativos do desenvolvimento 

sustentável; (g) identificar os problemas comuns dos grupos socialmente prejudicados e 

marginalizados e promover sua integração na sociedade, salientando-se a necessidade de as 

sociedades igualizarem as oportunidades para todos os seus membros; ..."   

 

Isto posto torna-se viável o enfrentamento dos problemas elencados pelas sociedades quanto à 

pobreza, de forma a cair por terra o receio da divisão dos recursos apontados pelos produtos 

internos brutos (PIBs), pois as fórmulas solicitadas imputam soluções inteligentes, onde toda 

a sociedade se beneficia. Sem dúvidas o encontro de Copenhague teve reflexos diretos e 

contribuiu para o acesso de classes sociais que até então não tinham o acesso à educação e, 

consequentemente, pouco acesso às informações ambientais que possam produzir efeitos para 

a formação de uma consciência ambiental. 
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4.1.3 Convenção de Mudanças Climáticas e o Protocolo de Quioto 

 

O Protocolo de Quioto (1997 - Japão) estabeleceu metas para a redução da emissão de gases 

poluentes que intensificam o tão divulgado efeito estufa, com destaque para o CO2. A 

ratificação do Protocolo de Quioto pelos países tropeçou na necessidade de mudanças em suas 

matrizes energéticas. Os elevados custos eventualmente recairiam sobre, principalmente, os 

países desenvolvidos e industrializados, especialmente os Estados Unidos da América. A 

posição oficial daquele país altamente influente quanto à eficiencia da aplicação do tratado era 

de não submeter o avanço da economia norte-americana aos sacrifícios necessários para a 

implementação das medidas propostas, deixando de ratificar o protocolo.  

 

De lá para cá as conversações setoriais sobre as mudanças climáticas vem se arrastando, 

apesar do grau de circulação de informações cada vez mais elevado, com aplicação de 

medidas compensatórias através de empresas multinacionais e bolsas de valores. 

 

4.2 A Paz e os objetivos do desenvolvimento  

 

O significado do encontro de Copenhague resultou num marco de extrema relevância sobre a 

questão social, fato este que por si só valeu os esforços empreendidos pela sua realização. 

Chamou-se a atenção do mundo, das nações, dos governantes, das sociedades quanto à 

abordagem mais humanizante, embora num momento de grandes conflitos internos inter e 

intrapaíses.  

 

Tal observação nos remete ao empoderamento crucial da trajetória cumulativa e difusa da 

Carta dos Direitos Humanos de 1945. Isto posto acentua exacerbadamente a premissa de que 

"as pessoas são o centro de nossas preocupações com o desenvolvimento sustentável e têm 

direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com o meio ambiente (oitavo parágrafo 

preambular). Ressalte-se que os documentos produzidos nas esferas dos encontros 

internacionais promovidos pela ONU têm a determinação declarada de se encarar e promover 

o desenvolvimento não como um fim em si, mas como um meio para o aperfeiçoamento da 

vida humana, tendo por base o respeito e a implementação de todos os direitos fundamentais. 
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O desenvolvimento e o progresso almejados até o presente momento pelas diversas nações no 

mundo não conseguiu demonstrar resultados que pudessem emplacar minimamente como 

sinônimo das condições sociais necessárias ao status condizente com uma qualidade de vida 

digna para os habitantes de diversos continentes. Por diversas vezes até mesmo possibilitou o 

retrocesso social e econômico de alguns países como demonstram os relatórios anuais do 

PNUD, agravando os desequilíbrios inter e intraestatais, através do aumento da concentração 

de riquezas nos setores sociais privilegiados, com a consequente deterioração da vida de 

vastas camadas populacionais, envolvidas no êxodo rural e pauperizadas nos centros urbanos.  

 

 “A expressão "desenvolvimento social", de conceituação imprecisa – como, de resto, quase 

todos os grandes temas da atualidade –, passa, portanto, a ter agora um sentido claramente 

humanista, consensualmente definido. É ele que fundamenta o conceito de desenvolvimento, 

já previamente qualificado pela RIO-92 como necessariamente sustentável. E o 

desenvolvimento social, mais do que uma aspiração natural das sociedades, torna-se também 

fator imprescindível à consecução e à manutenção da paz intra e internacional, da qual é 

simultaneamente dependente, assim como o é da realização dos direitos humanos universais” 

(Alves, 1997). Isto demonstra o caminho comum trilhado a partir da década de 60 entre todos 

estes fantásticos encontros mundiais, tornando a prática de suas ações voltadas a potencializar 

a conscientização de todos os setores sociais do mundo.  

 

Sem dúvidas, os compromissos oferecidos através da Declaração tornam manifesta a 

importância atribuída pela Cúpula de Copenhague ao tema dos direitos humanos, com forte 

valorização dos conceitos de igualdade, equidade e não-discriminação, a exemplo do que já se 

observara na Conferência do Cairo sobre População e Desenvolvimento.  

 

A questão do desenvolvimento não poderia mais ser tratada como "uma teoria e um 

programa para os pobres", mas para todos. Tal percepção, contudo, está longe de ser aceita no 

debate internacional, de forma que na Cúpula de 1995 teria havido muito pouco 

reconhecimento de que os piores problemas estruturais do mundo estariam desestabilizando 

todos os países. Nesse sentido, isso exigiria um enfoque completamente novo. 

 

Segundo James G. Speth (1994), nos últimos 30 anos a concentração de riqueza dentro dos 

países simplesmente duplicou. Ainda segundo este pesquisador, em 1962 a quinta parte mais 
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rica da população mundial gozava de rendas 30 vezes superiores àquela de que dispunha a 

quinta parte mais pobre. Em 1994 a disparidade da relação passara a ser de 60 a 1. E, em 

1996, os 358 indivíduos bilionários existentes no mundo dispunham de uma renda combinada 

maior do que o Produto Interno Bruto somado de um conjunto de países que abriga 45% da 

população mundial!  

 

Diante de dados tão dispares, é frequente o entendimento de que o Estado, neste fim de 

século, não mais se confunde com a sociedade, sequer na esfera das relações internacionais ou 

intranacionais. Também deixa de ser um instrumento apto e suficiente à realização do 

progresso e da liberdade dos povos. Por outro lado, mais do que nas décadas passadas, as 

ações da sociedade civil se afirmam, nacional e internacionalmente, como fator 

imprescindível à luta contra a marginalização, em prol da coesão social, o que tem resultado 

em avanços significativos em prol do desenvolvimento de sociedades e comunidades no 

mundo todo.  

 

Embora haja a compreensão de que as ações dos governos de Estado e da sociedade civil não 

são mutuamente excludentes, mesmo assim o conceito de participação não exime tais 

governos de suas responsabilidades. A ele incumbe não somente o monopólio legítimo da 

força ou a tarefa de gerir com eficiência a economia nacional, nas competências normativas, 

administrativas, fiscais, policiais, judiciárias e todas as demais que lhe são de supra 

competência. “É imprescindível, portanto, que as políticas públicas governamentais sejam 

harmonizadas de maneira que atendam às ações praticadas pela sociedade civil para o 

exercício da cidadania. Essa mensagem fica clara nos documentos da Cúpula Mundial sobre o 

Desenvolvimento Social” (ALVES, J. A. LINDGREN, 1997).  

 

4.3 Pactos Internacionais sobre a Educação  

 

4.3.1 Conferência de Tbilisi 

 

A importantíssima Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental 

realizada em Tbilisi, Georgia, Russia, de 14 a 26 de outubro de 1977, pela UNESCO, 

constituiu-se em marco histórico de sedimentação dessa ciência (grifo do autor), dela tirando-

se entre outras recomendações, que a Educação Ambiental “é um método de formação eficaz 
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de integracionistas”, isto é, de estudiosos que tem enfoque pluri-disciplinar. Com esta 

formação holística servem como integradores entre os generalistas e especialistas, formando 

importante elo de interação de várias ciências em prol do desenvolvimento. Lançou-se nesta 

conferência o debate por uma educação preocupada com as questões globais relacionadas ao 

meio ambiente. 

 

 

4.3.2 Conferência de Jomtien 

 

A “Conferência Mundial sobre Educação para Todos” foi chamada para março de 1990 (Ano 

Internacional de Alfabetização), em Jomtien na Tailândia, tendo com meta primordial a 

revitalização do compromisso mundial de educar todos os cidadãos do planeta.  

 

A Conferência, que contou com a presença de representantes de 155 governos de diferentes 

países, teve como principais atores institucionais a Organização das Ações Unidas para a 

Educação (UNESCO), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Banco Mundial (BID). 

 

A Declaração de Jomtien (WCEFA, 1990), apontava para uma dura realidade, naquele 

momento, sobre o estágio da educação no mundo: “mais de 100 milhões de crianças, das 

quais pelo menos 60 milhões são meninas, não têm acesso ao ensino primário; mais de 960 

milhões de adultos - dois terços dos quais mulheres são analfabetos, e o analfabetismo 

funcional é um problema significativo em todos os países industrializados ou em 

desenvolvimento; mais de um terço dos adultos do mundo não têm acesso ao conhecimento 

impresso, às novas habilidades e tecnologias, que poderiam melhorar a qualidade de vida e 

ajudá-los a perceber e a adaptar-se às mudanças sociais e culturais; e mais de 100 milhões de 

crianças e incontáveis adultos não conseguem concluir o ciclo básico, e outros milhões, 

apesar de concluí-lo, não conseguem adquirir conhecimentos e habilidades essenciais” 

(UNESCO, 1990). 

 

Apesar do quadro complicado aos necessários avanços para a educação, o cenário vivido por 

diversas nações emergentes onde o desenvolvimento econômico diminuía conflitos de forma 

a proporcionar a paz, o direito das mulheres, o desenvolvimento profundo da ciência e da 
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tecnologia sustentável, de pesquisas avançadas sobre o meio ambiente, das culturas humanas 

e dos novos instrumentos comunicacionais proporcionados pela inclusão digital massiva 

combinada com a “experiência acumulada de reformas, inovações, pesquisas, e com o notável 

progresso em educação registrado em muitos países, fazem com que a meta de educação 

básica para todos - pela primeira vez na história - seja uma meta viável” (WCEFA, 1990, p. 

3). Nesse imperativo econômico o Brasil se destacou. 

 

Conforme Torres (2001, p. 20): “’Educação para Todos’ equivale à ‘Educação Básica para 

Todos’ entendendo-se por educação básica aquela capaz de satisfazer às necessidades básicas 

de aprendizagem (NEBA) de crianças, jovens e adultos. As NEBAs, por sua vez, eram 

definidas como os conhecimentos teóricos e práticos, destrezas, valores e atitudes que, em 

cada caso e em todas as circunstâncias e momento concreto, tornam-se indispensáveis para 

que as pessoas possam encarar suas necessidades fundamentais em sete frentes:  

 

1) a sobrevivência;  

2) o desenvolvimento pleno de suas capacidades;  

3) a conquista de uma vida e de um trabalho dignos;  

4) uma participação plena no desenvolvimento;  

5) a melhoria da qualidade de vida;  

6) a tomada de decisões conscientes e  

7) a possibilidade de continuar aprendendo”.  

 

A Declaração de Jomtien é considerada um dos principais documentos mundiais sobre 

educação, ao lado da Convenção de Direitos da Criança (1988) e da Declaração de Salamanca 

de 1994, que destaca “cada pessoa, criança, jovem ou adulto deve estar em condições de 

aproveitar as oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas necessidades básicas de 

aprendizagem”. 

 

Conforme Menezes (2002), essas necessidades compreendem tanto os instrumentos essenciais 

para a aprendizagem (a leitura e a escrita, a expressão oral, o cálculo, a solução de 

problemas), quanto os conteúdos básicos da aprendizagem (conhecimentos, habilidades, 

valores e atitudes), necessários para que os seres humanos possam sobreviver e desenvolver 

plenamente suas potencialidades: viver e trabalhar com dignidade; participar plenamente do 
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desenvolvimento; melhorar a qualidade de vida; tomar decisões fundamentadas e continuar 

aprendendo.  

 

4.3.3 Momentos Históricos da Educação Ambiental 

 

O movimento ambientalista nasceu dentro de uma perspectiva da contradição do capitalismo 

internacional, onde as ciências imperavam o paradigma do positivismo. Tais quadros já não 

apontavam respostas aos problemas insurgentes devido principalmente à contextualização de 

uma visão instrumental e antropocêntrica.  

 

Naquele período (década de 60, início de 70) a educação prometia uma formação técnica 

voltada ao mundo da produção de bens materiais e à exploração dos recursos naturais já sem 

precedentes dado ao volume de crescimento populacional e o envolvimento dessa massa ao 

modelo consumista. Neste sentido, daí nascem movimentos renovatórios de uma educação 

que pudesse dar indicativos de novas abordagens e enfrentamentos a um novo contexto de 

inserção de camadas sem acesso aos sistemas de ensino. 

 

Claro que episódios anteriores pautaram efetivamente a busca de novos paradigmas para a 

educação voltada ao meio ambiente; é sabido que entre 1950/60 houve índices insuportáveis 

quanto à poluição do ar em Londres e Nova York, casos irrecuperáveis de intoxicação por 

metais pesados no Japão, alteração da biota aquática nos Grandes Lagos norte-americanos, 

desequilíbrio da cadeia alimentar provocados por pesticidas (DDT), sem contar com o 

derramamento de óleo nos portos em todos os países do mundo, além do afundamento de 

petroleiros, contradizendo com tais fatos midiáticos a presença humana no planeta. 

 

Em contraposição, avanços científicos colaboraram incisivamente na criação de mecanismos 

de percepção instrumental de medição dos impactos causados pelo modelo industrial a nível 

internacional neste mesmo período (década de 60-70), embora ainda insuficientes para 

apontar a solução quanto à maioria dos problemas ambientais, além de que o monitoramento 

destas ferramentas estaria restrito ao controle estatal. Dentro destas novas perspectivas 

ampliaram-se as ações de um novo modelo do movimento ambientalista preocupado com a 

existência dos ecossistemas como meio de suporte e equilíbrio à vida tanto em ambientes 

naturais quanto construídos, destacando-se as relações humanas e éticas. Tal movimento 
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defrontara-se também com um modelo conservacionista, onde os recursos e encaminhamentos 

apontavam para a proteção apenas de nichos, espécies e unidades geográficas. Apesar destas 

diferenciadas visões, os caminhos apontavam para a defesa de convergências históricas 

apropriadas, onde os objetivos se somavam e iniciavam resultados de unidade de ação às 

vezes conjunta. 

 

Ainda nos anos 70, com a Conferência de Estocolmo (1972), a educação ambiental passa a ser 

reconhecida como campo de ação pedagógica, incorporada nos discursos intranacionais e 

introduzida nos debates legislativos que resultaram na incorporação de temas fundamentais no 

quotidiano tanto em políticas públicas, nas produções científicas e didáticas e no 

fortalecimento nas áreas do movimento ambiental mais articulado com a questão.  

 

Em 1974, segundo os documentos daquele encontro, a conceituação sobre a educação 

ambiental passou a ser mais discutida e ampliada a partir do seminário realizado em Tammi 

(Comissão Nacional Finlandesa para a UNESCO, 1974); nesse sentido conflui-se para o 

entendimento de que a educação ambiental não seria encaminhada ou adaptada para mais uma 

disciplina ou um ramo exclusivo da ciência, mas uma educação integral, holística e 

transversal permanente. Dando sequência aos resultados deste importante seminário, o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) cria o PIEA (Programa 

Internacional de Educação Ambiental), instituindo a articulação inter-países voltada à 

reflexão, ações e cooperação capazes de identificar os problemas ambientais emergentes e dar 

respostas qualificadas através da promoção de ações específicas e globais visando o 

saneamento efetivo dos impactos ocorrentes gerados por processos relacionados ao 

desenvolvimento.  

 

Após o encontro de Belgrado, que tematizou reflexões contínuas sobre as iniciativas de 

Estocolmo, celebrou-se em Tbilisi, URSS, a Conferência Intergovernamental sobre Educação 

Ambiental, que constitui, até hoje, o ponto culminante do Programa Internacional de 

Educação Ambiental. As máximas deste encontro impuseram um forte reforço para as 

modalidades da educação, destacando e dando clareza à participação ativa de atores 

(educandos) quanto à educação formal e a educação não-formal inserida a partir de contextos 

vivenciais das comunidades em relação à natureza. Nessas concepções assumidas pelas 

organizações não-governamentais, o trabalho desenvolvido pelas editoras, pela mídia, a 
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internet, pelos filmes e somadas ao aumento da crítica das camadas mais ricas e as elites da 

sociedade possibilitou um rearranjo disseminatório mais significativo dos conceitos e dos 

significados e à sensibilização sobre a educação ambiental. 

 

Já a década de 80 caracteriza-se por uma profunda crise econômica que afeta o conjunto dos 

países do mundo com consequências perturbadoras para o meio ambiente global. Dá-se 

continuidade sistêmica à visão economicista através da aplicação das leis da termodinâmica 

na economia, gerando a entropia nos processos produtivos em relação aos recursos naturais, 

distanciando-se ainda mais de possíveis soluções aos problemas apresentados.  

 

Tal disparidade contribuiu, em contraposição, para a fundamentação das perspectivas globais 

quanto aos fenômenos ecológicos em relação ao desenvolvimento e à necessária cooperação 

internacional entre países. Indicadores ambientais nascem para medir a qualidade de vida 

humana e dos ecossistemas dentro de um entendimento das relações frágeis entre o sistema 

capitalista de produção de bens de consumo com a preservação da natureza e a visão e 

significado de “bem-estar social”. 

 

Através de articulações políticas no campo da legislação no Brasil, definiu-se a política 

nacional do meio ambiente: Lei nº 6.983/81, a qual situou a partir de então a Educação 

Ambiental como um dos princípios que garantem “a preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana”. Esta mesma lei estabeleceu que a educação ambiental devesse 

ser aplicada aos sistemas formais de todos os níveis de ensino, aqueles dirigidos por governos 

estabelecidos, além do “desenvolvimento de programas específicos direcionados às 

comunidades” visando à preparação destes públicos para a defesa do meio ambiente.  

 

No fim da década de 80 já se percebia o aumento do enorme fosso existente entre os países 

desenvolvidos e os chamados subdesenvolvidos, onde os primeiros passaram a exportar suas 

contradições oriundas da relação com o meio ambiente para aqueles países mais 

empobrecidos. Neste novo quadro, durante a década de 90, com o advento da globalização de 

mercados e da redefinição do papel do Estado sob a perspectiva neoliberal, houve 

distanciamento daquelas nações que não conseguiram estabelecer relações econômicas ou 
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produtivas no modelo de desenvolvimento e um aumento significativo dos problemas de 

ordem ambiental, porém de impacto global. 

 

Ainda durante a Conferência Rio/92 houve importantes articulações para a produção de dois 

documentos voltados a traduzir a contextualidade dos problemas identificados entre a 

globalização e o desenvolvimento sustentável: o “Tratado de Educação ambiental para 

sociedades sustentáveis”, elaborado pelo fórum das ONGs que participaram paralelamente ao 

Fórum Oficial, onde pude ter uma participação colaborativa. Neste documento explicitava-se 

o “compromisso da sociedade civil para a construção de um modelo mais humano e 

harmônico de desenvolvimento, onde se reconhecem os diretos humanos da terceira geração, 

a perspectiva de gênero, o direito e a importância das diferenças e o direito à vida baseados 

em uma ética bio-cêntrica e do amor” (preâmbulo do Tratado, ONU, 1992).   

 

O outro documento foi a Carta brasileira de Educação Ambiental, elaborada pela 

Coordenação de Educação Ambiental no Brasil que estabelece as recomendações para a 

capacitação em recursos humanos neste setor. Ainda nesta Conferência um cronograma de 

ações para o próximo século (Agenda 21), com o caráter promissor de assegurar o acesso 

universal ao ensino básico, conforme recomendações da Conferência de Educação Ambiental 

(Tbilisi, 1977) e da Conferência Mundial sobre Ensino para Todos (Jomtien, Tailândia, 1990), 

demonstrando um arranjo organizado, articulado e histórico entre todas as Conferências 

anteriores.  

 

Conceitos sobre o desenvolvimento sustentável começaram a se disseminar de forma a 

promover um excepcional fortalecimento das ONGs como propulsoras do ensino não-formal 

permanente e inovadores sobre os problemas ambientais locais e seus respectivos impactos. 

 

Atendendo às recomendações da Agenda 21 e aos preceitos constitucionais, no Brasil é 

aprovado o Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA), que prevê ações nos 

âmbitos de Educação Ambiental formal e não-formal, havendo conflitos relevantes quanto aos 

conceitos sobre o setor, bem como o papel libertário da sociedade civil organizada. O 

Ministério da Educação (MEC), o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) desenvolvem 

diversas ações para consolidar a Educação Ambiental no Brasil.  
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Por iniciativa do MEC são aprovados os novos “Parâmetros Curriculares” que incluem a 

Educação Ambiental como tema transversal entre todas as disciplinas, além do programa de 

capacitação de multiplicadores e educadores ambientais. O MMA cria a Coordenação 

Nacional de Educação Ambiental, órgão responsável por desenvolver políticas nessa área no 

país e sistematizar as ações preexistentes. 

 

Atendendo o imperativo dos preceitos Constitucionais da Carta de 1988 (Constituição Federal 

da República do Brasil), em especial quanto ao Artigo 225, CF, somados aos esforços e 

pressões políticas exercidas pelas ONGs ambientalistas, várias organizações estaduais e 

municipais de meio ambiente se implantam e desenvolvem programas de educação ambiental. 

 

Podemos afirmar, hoje, que as relações da sociedade civil organizada com as instituições 

governamentais responsáveis pela educação ambiental formal caminham às vezes juntas, às 

vezes distantes, porém há avanços importantes em sua ampla maioria para a construção de 

uma cidadania ambiental sustentável. É evidente que os governos que mantém forte 

concepção neoliberal têm-se distanciado de processos participativos, inclusivos e 

democráticos, mostrando suas articulações apenas como um rito midiático através de sua 

aproximação com as ONGs multinacionais, as quais não tem tido tato suficiente para o 

desenvolvimento de uma educação ambiental para as comunidades locais, salvo raras 

exceções. 

 

Por outro lado, o mergulho em sistemas de ensino não-formais no mundo inteiro tem-se 

apresentado como fórmulas super-eficientes na construção de modelos para uma nova 

racionalidade que encare e enxergue a capacidade de suporte que a natureza tem a nos 

oferecer, somados ao desenvolvimento de novos parâmetros e indicadores, ao conhecimento 

científico acumulado. Estamos no ápice de alterações climáticas, mas por outro também 

estamos no ápice quanto à aplicação de novas técnicas e tecnologias a serem promovidas pelo 

mercado em contraposição, infelizmente, às decisões da classe política. Um novo direito 

humano está nascendo a partir da necessidade de implementar uma ética baseada no 

reconhecimento das diferenças culturais, pois elas estão intimamente inter-relacionadas à 

preservação e aos cuidados rituais do meio ambiente! 
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5 A Passagem Intergeracional e Reflexões sobre perspectivas para a Incorporação 

de um novo Paradigma Social 

 

5.1 Quadro Econômico e Etário Brasileiro 

 

O Brasil está passando por diversas e complexas transformações em relação à sua 

demografia e em especial no que tange aos processos e diferenças geracionais em sua 

estrutura etária. Uma das variáveis a confirmar tal afirmação está intimamente relacionada às 

taxas de fecundidade declinantes quando comparada às últimas décadas. Em 1960 a taxa de 

fecundidade era de 5,8 filhos por mulher (Carvalho, 1978), passando para 2,3 em meados de 

1990 (IBGE, 2001). Ainda conforme dados obtidos através do IBGE (1997), tais taxas 

deverão se manter em declínio de forma mais discreta nos próximos anos. Ainda baseado em 

tais estatísticas deixaram de nascer, portanto, uma população estimada em cerca de 70 

milhões de crianças se compreendidos entre os anos 80 até os dias de hoje. 

Por outro lado a população de idosos, no contra-fluxo destas tendências, conforme 

interpretação sobre faixas etárias pela legislação brasileira, portanto a partir de 65 anos, 

aumentou por volta de 7 milhões no mesmo período.  

Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas – ONU - entre 1950 e 2050, a 

proporção da população acima de 65 anos, inicialmente inferior a 3%, deverá atingir a cifra de 

18% ao final do período. Tal fato pesará decisivamente na produção de políticas públicas para 

o fomento legislativo destas camadas geracionais, pois a diminuição da participação do 

contingente da população mais jovem com potencial “ativo economicamente” (grifo meu¹), 

atingirá em 2050 abaixo de 58%, subtraindo-se 19,9% da participação dos menores de 15 

anos. Essa situação manterá praticamente empatado o número de cidadãos que participa do 

mercado de trabalho para cada indivíduo legalmente fora das relações de emprego e renda. 

(ver tabela 1) 

 

Ao lado de uma rápida redução em suas taxas de crescimento populacional, o país está 

experimentando uma profunda transformação na estrutura etária, em um curto lapso de tempo.  

Com um dos mais velozes processos de envelhecimento demográfico entre os países mais 

populosos do mundo, o Brasil enfrenta um profundo desafio, que é o de conciliar o 

desenvolvimento econômico, assegurando a manutenção dos atuais níveis de bem–estar geral, 

e, ao mesmo tempo, reduzir os elevados níveis de pobreza e as diferenças sociais que tanto 
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marcam o País. Tal condicionante obriga o país a interagir a partir de um discurso de 

desenvolvimento realmente sustentável. Nesta mudança, a dependência que era 

caracteristicamente jovem passa a ser idosa, mudando o perfil das demandas sociais, que 

pressionará uma adaptação do sistema de saúde e, principalmente, a previdência social.    

Tabela 1 - Brasil – Distribuição proporcional da população por grupos etários selecionados, 

Razões de Dependência Total, Jovem e Idosa e idades média e mediana – 1950-2050 

Anos População 

Total 

Distribuição 

Proporcional dos 

Grandes Grupos Etários 

(%) 

Razões de Dependência 

(%) 

Idade 

Média 

Idade 

Mediana 

00

-14 

1

5-64 

6

5 + 

T

DT(a) 

R

DJ(b) 

R

DI(c) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1950 53.977 41,6 55,5 3,0 80,3 74,9 5,4 23,5 19,2 

1960 72.757 43,3 53,5 3,3 87,1 80,9 6,1 23,2 18,6 

1970 96.021 42,4 54,0 3,7 85,3 78,5 6,8 23,6 18,6 

1980 121.673 38,1 57,8 4,2 73,1 65,9 7,2 24,7 20,3 

1990 147.939 34,8 60,9 4,3 64,1 57,0 7,1 26,2 22,7 

2000 170.116 28,8 66,0 5,1 51,4 43,7 7,8 28,7 25,9 

2010 190.876 25,3 68,4 6,3 46,2 37,0 9,2 31,3 29,4 

2020 209.734 23,3 68,2 8,5 46,7 34,2 12,5 33,8 32,9 

2030 225.161 21,5 66,6 11,8 50,0 32,3 17,7 36,2 35,5 

2040 236.541 20,6 65,0 14,5 53,9 31,7 22,2 37,9 37,0 

2050 244.228 20,1 62,6 17,3 59,6 32,0 27,6 39,0 38,2 

  Fonte: ONU, 1999 

Dentro deste contexto, entre os países mais populosos do mundo, o Brasil será o quarto 

de mais intenso processo de envelhecimento populacional nesse período (1950-2050).  

As repercussões destas variações em espaço de tempo tão curto trarão significativas 

alterações na trajetória de desenvolvimento e qualidade de vida da população como mostra o 

gráfico 2, abaixo. Infelizmente o cenário ainda é bastante preocupante considerando que a 

distribuição de rendas e as relações de acesso aos bens materiais, em especial a aquisição de 

bens imóveis geradores de ambientes mais sustentados e promotores de independência social 

são das piores do planeta. Isso ocorre mesmo em franco processo de modernização, podendo 

ser enfrentado apenas pela execução de políticas estruturais de muito alta envergadura, além 

daquelas já implementadas nas últimas gestões federais. 



50 

 

 

 

Gráfico 2 – Brasil – População Acumulada Até a Idade Indicada – 1950-2050(²) 

 

Fonte: ONU (1999) 

O Gráfico 3 (abaixo) mostra a distribuição etária proporcional da população total, 

identificando a transformação acima mencionada. As curvas permitem consolidar 

proporcionalmente mudanças mais acentuadas entre a população jovem depois de 1965 – 

início da desestabilização – e até, aproximadamente 2005, a partir de quando, provavelmente, 

se tenderia, celeremente rumo a uma nova quase-estabilização. 

Gráfico 3 - Brasil - Distribuição Etária da População Total - 1950 -2050(³) 



51 

 

 

 

 

Fonte: ONU, 1999 

 

5.2 Relações e Subsídios aos Conceitos Intergeracionais 

 

No sentido de contribuir com um trabalho que possa dialogar com a atual realidade social, 

política e econômica, o terceiro capítulo será desenvolvido na tentativa de estabelecer 

vínculos promissores entre os conflitos e as formas com que as relações intergeracionais entre 

os indivíduos de todas as faixas etárias possam interferir na formação de consciências por 

meio da transmissão de conhecimentos, valores e conceitos morais num mundo que precisa se 

valorizar diante de uma visão com forte tendência economicista. 

 

Para tanto tentarei identificar através das propostas da educação formais atualmente existentes 

e praticadas pelas escolas junto às populações locais objeto dessa pesquisa, em três gerações 

familiares, possam ter ou não contribuído ou influenciado para a formação de uma postura 

cidadã mais preocupada com a preservação ambiental. 

 

Mais especificamente esta pesquisa tem por objetivo levantar e diagnosticar, com o 

envolvimento dos sujeitos pesquisados, as ações e propostas percebidas pela escola no sentido 

de saber o nível de consciência e educação ambientais alcançadas pela comunidade do Parque 

Los Angeles, vilarejo situado no município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. 
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Para possibilitar a interpretação das entrevistas realizadas juntos aos pesquisados entre estas 

três gerações, pautarei como referências alguns trabalhos produzidos por cientistas e 

formandos do setor da educação. O dossiê "De uma geração a outra: a dimensão educativa dos 

processos de transmissão intergeracional” organizado pela Doutora Kimi Tomizaki e também 

referenciado principalmente pelo trabalho do mestre Alberto Samuel Milkewitz Trzonowicz, 

que desenvolveu a dissertação de mestrado orientado pela Dra. Roseli Fischmann com o título 

“Ledor vador – Construindo identidades de geração em geração (Estudo exploratório de casos 

de famílias e escolas judaicas em São Paulo)”, serão um dos referenciais pelos quais 

orientarei as análises dos sujeitos pesquisados. 

 

Inicialmente concordo, a partir das pesquisas realizadas no transcorrer destes trabalhos, que a 

noção de geração sofre um problema crônico de imprecisão conceitual (Brito da Motta, 2004; 

Mauger, 2009; Domingues, 2002) e confirmado por Tomizaki (2010).  

 

Sobre essa conceituação poderemos verificar o quão complexo e difuso, portanto expressos a 

partir de uma riqueza profunda, o tema geracional possa ser interpretado segundo a 

contextualidade, por exemplo, cultural, religiosa ou conforme os sistemas econômicos e 

políticos enfrentados pela sociedade. 

 

As contribuições de Tomizaki (2010), quanto aos aspectos da convivência entre gerações, a 

autora verifica que há impossibilidade da coexistência de diferentes gerações no mesmo 

espaço social. Se os problemas de uma nova geração pudessem ser resolvidos, na medida em 

que esta conseguisse fugir do espaço que a obriga a conviver com a geração anterior, 

deixando lá trancafiados aqueles que, uma vez mortos, dependem dos vivos para continuarem 

a existir e agir no mundo.  

 

Este sentido impresso pela pesquisadora nos leva a mergulhar no fascinante mundo das 

influências que os mais velhos, aqueles que antecederam no tempo, pressionam sobre os mais 

jovens, lhes passando através dos fenômenos culturais, morais, religiosos e tipos específicos 

de personalidade toda uma carga de valores.  
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Concordo plenamente com o fato de que, realizar um estudo geracional, sem dúvida alguma, 

significa estar preparado para analisar disputas, alianças, rupturas e continuidades de uma 

geração a outra (Tomizaki, 2010). 

 

Desta forma, a posição afirmativa em dimensionar de maneira cuidadosa e profunda as formas 

e intensidades assumidas pelas relações que unem e, ao mesmo tempo, distancia as gerações, 

há que se concluir que um dos processos que fortemente permeia as relações entre diferentes 

gerações é a socialização (Tomizaki, 2006, 2007, 2008). 

 

As variantes e intersecções existentes entre as gerações fazem surgir um "ponto de encontro 

incontornável" entre elas, um espaço fundamental de intersecção entre as gerações: a 

transmissão.  

 

Transmitir e herdar são duas facetas de um mesmo movimento que coloca as gerações diante 

do desafio de definir como devem se conduzir em relação à sua herança, que pode ir dos bens 

estritamente materiais aos totalmente simbólicos (Tomizaki, 2010). Os bens simbólicos 

expressos pela autora nos fazem enxergar a importância e significação da formação de 

personalidades desde os primeiros anos de vida até o ingresso escolar, persistindo a recepção 

de valores durante toda a caminhada de vida estudantil.  

 

Essa impressão exercida pelas famílias, os mais velhos sobre os mais jovens é encucada em 

grande parte através das pressões formativas (Freud, 1954), como uma transmissão sem fim, 

onde o bastão passa de mão em mão lembrando uma tocha olímpica. Não é difícil entender, 

portanto, os traços culturais de comportamento oriundos de gerações por vezes arquetípicas 

(Yung, ...), seculares quando comparados ao comportamento contemporâneo.  

 

Portanto, a íntima relação entre educação e fenômeno geracional está na base do argumento 

defendido por Tomizaki (2010) e onde se conclui que os estudos da educação podem ser 

potencializados pelo uso da abordagem geracional. 

 

Seguindo tal raciocínio, de acordo com Attias-Donfut (1988), os primeiros estudos nas 

ciências humanas que tematizaram a relação entre diferentes gerações datam do século XIX e 

estão fortemente ligados à história, que, então, entendia a noção de geração como um 
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instrumento metodológico para medir o tempo histórico e compreender seus movimentos. 

Posteriormente François Mentré (1920), José Ortega y Gasset (1926) e, sobretudo, Karl 

Mannheim (1928) elaboraram, através de seus estudos, o mais completo esforço de caráter 

sociológico na constituição de uma "teoria das gerações" (TOMIZAKI, 2010). 

 

Alguns emblemáticos exercícios seguiram nestas teorias da geração, simulando uma vida 

eterna para uma determinada sociedade, cujos membros nunca fossem substituídos. Seria 

totalmente estática?  

 

Em segundo lugar, ele considera que a "pulsão" que conduz à formação e sucessão das 

gerações está fundamentalmente associada aos processos históricos de mudança social. 

Assim, a constituição de um novo "modo de geração", que possa ser identificado como tal 

pelas diferenças que demonstra em relação às gerações anteriores, é motivada pelas 

transformações na sociedade (Mannheim, [1928] 1990, p. 65).  Ainda como exemplo, 

Mannheim cita as influências das classes sociais e as experiências vividas através das 

gerações.  

 

Observa o autor que há diferenciações significativas entre uma avaliação intergeracional a 

partir dos fenômenos biológicos que se confundem com uma visão sociológica/cronológica. 

Nesse sentido aponta ser necessário um exame em separado dessas diferentes formas de se 

enxergar tal universo (Mannheim, [1928] 1990, p. 68). 

 

Mannheim interpretava em seus estudos uma dissociação entre os ritmos históricos da 

sucessão das gerações, criticando os autores que subordinaram a realidade das gerações à 

ideia da existência de um ritmo de gerações que poderia ser identificado em intervalos 

regulares (Mannheim, [1928] 1990, p. 54 e 34).  

 

Assim sendo, verifica-se uma postura dinâmica e entrelaçada, imbricada quanto à forma de 

enxergar as relações geracionais, num misto mais complexo e interdependente entre as 

influências recebidas e percebidas pelos indivíduos.  

 

Não há contradição de Mannheim com relação, por exemplo, ao entendimento de que “ (...) 

Uma situação análoga em relação ao espaço social pode ser definida apenas designando a 
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estrutura na qual e pela qual encontra-se a ocupação de uma situação análoga na vida sócio-

histórica. A situação de classe era fundada sobre a existência de uma estrutura econômica e de 

poder da sociedade que se altera constantemente”. Complementando, “A situação de geração 

é fundada sobre a existência do ritmo biológico da existência humana: a vida e a morte, a 

duração de vida limitada e o envelhecimento. O pertencimento à uma geração, que também é 

uma relação de pertencimento à uma mesma “classe de idade”, encontra-se situada de maneira 

análoga no curso da evolução social” (Mannheim, [1928] 1990, p. 44). 

 

Assim, está correta a afirmação de Tomizaki quanto ao fato de que determinados indivíduos, 

muito embora possam ter nascido numa mesma época ou um mesmo período histórico, 

mesmo que haja coincidências nas fases de formação num mesmo período de tempo, quanto 

aos ciclos da vida, não é suficiente para concluir que constituirão uma geração.  

 

Mesmo assim o critério etário constitui elemento importante na definição do fenômeno 

geracional, pois, além de outros atributos, constitui apenas uma situação de pertencimento 

potencial a uma geração, não se efetivando sem a constituição de uma situação material e 

simbólica capaz de criar o pertencimento a uma coletividade (Tomizaki, 2010): nesse sentido 

é possível uma analogia entre a situação de classe e a situação de geração. 

 

Buscando nortear o sentimento de pertencimento, os indivíduos de uma geração, devem ter 

algumas peculiaridades em comum ou uma mesma condição de existência (TOMIZAKI, 

2010) que oriente e circunscreva suas potencialidades de acesso aos bens de consumo e 

simbólicos existentes nas sociedades. 

 

O pertencimento a uma geração passa, necessariamente, pelo pertencimento a um grupo 

específico, e pertencer a um grupo não significa apenas aderir aos valores que lhes são 

próprios, mas, sobretudo, ser capaz de perceber o mundo e de se entender no mundo com os 

instrumentos e as nuances psíquicos-espirituais próprias a esse grupo (Mannheim, [1928] 

1990, p. 62). Mannheim contribui dessa forma com paradigmas da formação de 

personalidades, pois é no sentido da aceitação de um dado grupo, uma sociedade, que se 

constrói a identidade humana.  
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São as bases fundamentais que constituem a formação da segurança pessoal necessária aos 

enfrentamentos do quotidiano e das crises inerentes ao crescimento e desenvolvimento. 

 

Wilhelm Pinder (1926) ilustra bem quanto ao fato de que dentro de uma sociedade, além dos 

aspectos fundamentais relacionados ao pertencimento, não se pode desconsiderar o peso das 

idades sobre as experiências dos indivíduos, pois “no mesmo tempo cronológico”, vivem 

gerações diferentes que, apesar do tempo vivido ser o mesmo tempo real, de fato, elas vivem 

todas em um tempo interior completamente diferente do ponto de vista qualitativo 

(Mannheim, [1928] 1990, p. 34/35), lembrando os sistemas psicológicos de avaliação de 

idades mentais e idades cronológicas muito difundidas nos meios acadêmicos, em especial 

nas ciências da psicologia.  

 

Essa distinção promovida por Tomizaki também leva ao entendimento sobre a idade e 

situação de classe, situação que remete a um conjunto significativo de experiências 

compartilhadas. 

 

Ainda para consubstanciar sobre a identidade grupal para se constituir uma unidade de 

geração é necessário, por sua vez, um laço bem mais concreto que aquele que funda o 

conjunto geracional. Um grupo se constitui como uma unidade de geração quando é capaz de 

construir uma reação unitária, uma ressonância comum, organizada de maneira análoga por 

indivíduos que estão precisamente ligados entre si (TOMIZAKI, 2010).  

 

Assim concordo, para confirmar a formação da identidade grupal entre gerações e o complexo 

que envolve as diversas etapas intricadas em tempos e movimentos dispersos, com a posição 

de Attias-Donfut & Lapierre (1994), onde se proclama que os estudos geracionais devam ser 

desenvolvidos como estudos das gerações.  

 

Rupturas sociais, políticas e culturais são capazes de apresentar desafios suficientemente 

significativos, a ponto de provocarem o surgimento de novos comportamentos e atitudes nos 

grupos sociais (TOMIZAKI, 2010).  

 

Lembrando que especificamente na cultura há diversos movimentos artísticos e literários, por 

exemplo, que catalisam diversos grupos em torno de tais propostas a ponto de haver uma 
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identidade auto-proclamável a ponto de consolidar comportamentos exclusivos que passam a 

pautar e a influenciar significativamente o comportamento de uma sociedade.  

 

Alguns momentos históricos qualificam isso de forma clara, onde os movimentos musicais 

como o jazz, rock-and-rol, bossa-nova tornaram eixos catalizadores onde a identidade e 

aceitação de novos indivíduos a estes grupos dinâmicos eram condição sine-qua-non para o 

sentido de pertencimento e diálogo. Tais transformações históricas foram suficientes, e 

continuarão a ser importantes para exercer a relação de pertencimento de grupos geracionais.  

 

Tomizaki (2010) tem apontado um ponto fundamental em seus estudos onde pode identificar 

um aspecto ao qual baseio todo o processo desta pesquisa sobre as duas famílias, em três 

gerações, questão esta pouco observada por Mannheim: a dimensão familiar ou das relações 

de parentesco.  

 

Relata também a importância sobre esta abordagem para os estudos e pesquisas voltados à 

educação. Nesse sentido faz jus o fato que, como senso comum, de forma quotidiana, a 

população já tem tratado aspectos relacionados à passagem intergeracional a partir das 

relações familiares (e de parentesco), desta maneira interpretando os diversos níveis de 

geração. Logo, as gerações familiares nunca se encontram descoladas da realidade das 

gerações sociais ou históricas. 

 

Para prosperar nos estudos pretendidos nesta pesquisa, a autora desenvolveu um quadro 

interessante e muito lúcido, sobre a análise dos conjuntos geracionais; assim definem-se 

alguns aspectos: (i) idade; (ii) situação de classe; (iii) experiências comuns (concretas ou 

simbólicas); (iv) relação com outras gerações (sucessoras ou antecessoras); (v) conjuntura 

histórica (social, econômica e política) na qual se inscrevem as gerações; (vi) 

família/relações de parentesco (Tomizaki, 2010). Reforça-se, assim, que a condição das 

relações familiares e de parentesco são fundamentais para a análise dos estudos e pesquisas 

educacionais sobre a conceituação de geração. 

 

Por outro lado e tomando como exemplo os aspectos citados por Tomizaki, Attias-Donfut 

(2000) define o envolvimento de três dimensões diferentes de uma mesma realidade: (i) 

gerações familiares: ligadas estritamente por laços de parentesco; (ii) gerações históricas: 
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definidas como o conjunto de pessoas nascidas em um mesmo período, partilhando 

experiências, referências e influências sociais extraídas do seu tempo comum; (iii) gerações 

do "welfare": grupos sociais resultantes do processo de institucionalização do curso da vida 

pela ação do Estado, divididos nos seguintes "períodos": educação, trabalho e aposentadoria.  

 

Com certeza tais aspectos buscados pela autora serão suficientes para contribuir com a 

execução de uma análise mais detalhada e objetiva sobre tal abordagem geracional, pois tem 

como base o domínio teórico-metodológico da proposta. A partir deste formato será possível 

identificar não somente os aspectos citados, mas a criação de novos parâmetros dinâmicos. 

 

A influência dos processos dinâmicos intergeracionais também encontra existência entre 

vários grupos que representam o futuro e outros tantos que podem ser identificados com o 

passado. Nesse sentido Tomizaki confirma o apoio entre estes atores quanto aos processos de 

socialização mediados por diferentes instâncias socializadoras (família, escola, trabalho, 

igreja etc.), que balizam todo e qualquer encontro entre gerações, influenciando desta forma a 

formação de contingentes humanos com identificações a grupos específicos.  

 

Nesta mesma linha, "... o essencial em todo processo de transmissão é que a nova geração 

cresce imersa em comportamentos, sentimentos e atitudes herdadas" (Mannheim, [1928] 

1990, p. 54), servindo como um fio condutor contínuo de recepção e envio de influências 

formativas, porém através de um arranjo não automático, laborioso e sistêmico, evidenciando 

em alguns momentos de rupturas significativas.  

 

Tal tese é confirmada por Attias-Donfut, onde a socialização, nessa perspectiva, como dito 

anteriormente, torna-se fatalmente um encontro de gerações, um encontro necessário e 

incontornável, no qual, entre disputas e alianças, diferentes gerações definirão, umas em 

relação às outras, as continuidades e rupturas de determinados "modos de geração” 

(TOMIZAKI, 2010).  

 

Com base nos estudos que produziram o dossiê organizado por Tomizaki, detenho-me a 

explicitar uma situação específica onde as relações e reações formativas intergeracionais 

ocorrem de forma contundente. As autoras Lima & Almeida (2010) desenvolveram estudos 

sobre a produção da desigualdade econômica baseadas nos “processos dinâmicos de 
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transmissão de recursos materiais e/ou simbólicos que podem ser mobilizados na luta para 

garantir, aos mais jovens, acesso a uma proporção considerada correta ou justa da riqueza 

coletivamente produzida em uma dada sociedade”. 

Lima & Almeida, solicitaram aos adultos de um conjunto de nove famílias moradoras de dois 

bairros populares vizinhos, localizados numa grande cidade do interior paulista um retorno 

sobre a história da família, suas memórias sobre as rotinas do dia a dia, as experiências 

escolares e de trabalho e os princípios educativos mais valorizados pelas famílias de origem e 

aqueles que eles próprios valorizavam na educação de seus filhos. As entrevistas foram 

realizadas em suas casas, o que permitiu uma observação mais detida das suas condições de 

vida.  

Às crianças foi solicitada uma descrição pormenorizada de suas atividades cotidianas. 

Indagou-se sobre seus gostos e seus projetos de futuro, procurando-se estabelecer o lugar que 

aí atribuíam aos estudos e ao trabalho. As entrevistas com as crianças foram realizadas numa 

sala cedida pela escola pública municipal em que todos estudavam, numa tentativa de obter 

informações e impressões numa situação de maior independência com relação aos adultos da 

família.  

As autoras concluíram que o significado prático, concreto, de cada uma das categorias 

acompanha clivagens geracionais que são, ao mesmo tempo, familiares e sociais. Na 

afirmação das pesquisadoras, “esse é um efeito direto dos dois princípios operatórios na 

constituição da população que compõe o estudo a idade das crianças e o bairro de moradia, 

que agregou famílias muito próximas no espaço social, em vários sentidos (idade, ocupação, 

escolarização, passado rural e experiência de migração numa conjuntura história particular” 

(LIMA & ALMEIDA, 2010).  

Por outro lado, confirmando o trabalho de Tomizaki sobre as dinâmicas geracionais entre 

grupos distintos, é importante notar desde já que, para além das experiências compartilhadas, 

há diferenças nas histórias familiares suficientemente significativas para provocarem nuances 

entre as posições assumidas por indivíduos de uma mesma geração (LIMA & ALMEIDA, 

2010).  

O momento histórico, cultural, político, social e econômico, diferentes em cada geração etária 

influenciam, assim, diretamente o comportamento entre os mais velhos em relação aos mais 
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jovens na medida em que enfrentamentos e fase de desenvolvimento tecnológico puderam 

traçar um maior conforto para estes últimos. Assim sendo, as exigências morais realizadas 

pelos mais idosos às vezes não encontram sustentação com a realidade vivida pelas gerações 

mais jovens. 

Por outro lado, nesta pesquisa realizada pelas autoras, há percepção das famílias envolvidas 

de que, a partir de suas estratégias, surgem complicações quando observam quão pouco o 

sistema de ensino tem a oferecer a suas crianças, apesar de todas as transformações pelas 

quais passou a escola brasileira e de que são testemunhas. Esse é o terceiro elemento que, 

interagindo com a posição social, orienta as ambiguidades dos mais velhos com relação à 

oposição escola/trabalho (LIMA & ALMEIDA, 2010). 

 

Ainda no campo educacional essa ambiguidade se localiza apontando um anteparo em relação 

aos momentos vividos pelas duas gerações que conflitam com a realidade, pois, “de uma 

geração a outra, as famílias permanecem confrontadas com a mesma contradição: a disposição 

para incentivar os filhos e filhas a investir na escola é contraposta tanto a pouca esperança de 

ver esse investimento dar frutos, quanto ao medo de que o adiamento da entrada no mercado 

de trabalho tenha um efeito nocivo sobre a estrutura moral dos seus filhos. O trabalho assume, 

então, uma dupla função: proteger contra um mau investimento e preparar para o futuro 

(LIMA & ALMEIDA, 2010). 

 

A máxima cotidiana de senso comum com relação ao sentimento de que aos mais jovens não 

se devem estabelecer as mesmas dificuldades sofridas pela falta de condições materiais pelas 

gerações anteriores, sustenta-se um mundo simbólico de proteção aos mais jovens.  

 

Um futuro promissor é o sentido simbólico almejado através de expressões em torno do 

aleatório e pouco estratégico mundo daquelas famílias com recursos limitados. Não importa a 

profissão escolhida, mas desde que façam uma faculdade é o suficiente para o constructo de 

uma distinção geracional adequada à realidade em que vivem e que possa representar um 

diferencial de sucesso de extrema importância para cavar uma posição social mais 

significativa. 
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5.3 Visão Intergeracional do Trabalho 

 

No mundo do trabalho profissional tenho observado uma relevante contribuição dada por 

Santana (2010), a partir de uma pesquisa realizada junto a funcionários de empresas 

fluminenses. Nessa pesquisa, o autor identificou a existência de “um repertório que vai desde 

os de caráter objetivo e técnico, ligados diretamente ao processo produtivo, até os simbólicos, 

que estão relacionados ao universo dos valores, comportamentos e princípios que organizam, 

estruturam e orientam os grupos.  

 

Seria exatamente pela via desses mecanismos de socialização que as novas gerações de 

trabalhadores aprenderiam com os mais velhos e experientes os significados da condição 

operária. Assim, aprenderiam a ser no mundo de uma determinada forma, bem como a se ver 

neste próprio mundo.  

 

Essa necessidade de distinção entre as gerações foi sempre confirmada pelos mais jovens, que 

buscam freneticamente mostrar sua competência afirmativa, onde a formação de 

personalidades seja um misto de superioridade ou de aceno ao respeito pelo conhecimento 

herdado; independentemente de tal questão, as influências recebidas constituirão parte 

inerente da formação e perpetuação da transmissão de valores e padrões de comportamento 

(FREUD, 1956). 

 

No aspecto educacional pode-se dizer que o chamado "mundo do trabalho" é total e 

constantemente perpassado por processos e práticas executadas e apreendidas por estes jovens 

atores. Nesse sentido, segundo Santana (2010) as empresas multinacionais têm-se apropriado 

significativamente de estratégias com aplicação sistêmica de fórmulas explorativas dos 

aspectos voltados à transmissão geracional de valores e formação política dos mais velhos em 

relação aos mais jovens.  

 

A intervenção em rupturas a partir de investimentos nas diferenças entre as faixas etárias 

destes trabalhadores foi imposta para objetar a lucratividade e a gestão do comando e controle 

de populações mais jovens que, embora estivessem mais qualificadas para enfrentar um 

mundo mais desenvolvido sob o ponto de vista racional e tecnológico, ainda serviriam como 

massa de manobra política em duas frentes: a política, através do atendimento de nichos 
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geográficos carentes de unidades industriais e econômicas, pois estariam explorando 

concessões fiscais e evitando o recolhimento de impostos e recursos previdenciários por meio 

do pagamento de valores mais baixos quando comparados a outras unidades fabris sediadas 

em outras regiões de mesmo porte. 

 

Assim, Santana (2010) confirma tais posições a partir de que “a entrada de novas gerações 

nos locais de trabalho, com um perfil bastante característico, marcado pela alta escolaridade e 

qualificação, tem produzido uma situação na qual o trabalhador não é socializado enquanto tal 

nos locais de trabalho”. Com isso, ele perderia a possibilidade de obter e incorporar, junto aos 

que seriam os conhecimentos técnicos, também determinados valores e comportamentos de 

ordem política. Tudo isso tem tido um grande impacto sobre a formação de novos grupos 

operários e, em decorrência, sobre a forma de ser tanto de suas identidades, como de sua vida 

organizativa e mobilizatória”.  

 

Contundentemente, o autor demonstra em sua pesquisa a mistificação empresarial onde 

localiza “uma ruptura geracional induzida, que guarda relações com as mudanças objetivas 

ocorridas no setor industrial, mas que, sobretudo, é acentuada e utilizada estrategicamente no 

sentido de minar o potencial identitário e coletivo dos trabalhadores”. O que as empresas 

buscaram foi, em um contexto de transformações, precipitar e induzir essa ruptura geracional 

(SANTANA, 2010). 

 

Dentro da abordagem Toiotista, que segue rigidamente alguns grupos de empresas sediadas 

no país, novos grupos gerenciadores interferiram diretamente nos processos formativos da 

passagem geracional a partir de buscas e acentuação das diferenças entre faixas etárias 

identitárias. Tais empresas buscaram incorporar exatamente o maior efeito da distinção 

investida pelas gerações anteriores, onde as mesmas procuraram se destacar através de 

sacrificados esforços para a formação de filhos mais experientes e mais bem preparados para 

enfrentar uma vida mais qualificada em comparação a que tiveram. Tomizaki (2006) assinala 

o aumento da tensão intergeracional observada neste período histórico, mais pontuado no 

momento das guerras fiscais entre estados brasileiros. 

 

Ainda segundo Santana (2010), nesse processo, a participação do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) foi fundamental, ao servir de intermediário na formação e 
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convocação de seus alunos para ocupar os novos postos de trabalho gerados pelas 

montadoras. Contudo, deve-se dizer também que, desde a sua criação, esta instituição foi 

pensada como um instrumento de limitação e bloqueio para impedir que os velhos e 

experientes trabalhadores transmitissem às novas gerações o conhecimento do trabalho, o que 

resultaria também em comportamentos e atitudes políticas. O SENAI, em seu papel escolar, 

traria para si a responsabilidade de transmissão do conhecimento técnico do trabalho, filtrado 

de qualquer traço político. 

 

5.4 Diferenças entre Gerações 

 

Conforme aponta Perosa (2010), as diferenças produzidas pela passagem por um sistema de 

ensino desigual, que afetam decisivamente a definição dos papéis sociais, evidenciando o 

componente propriamente escolar destas definições contribuem significativamente para uma 

gestão das diferenças entre gerações. São fronteiras sociais e simbólicas, produzidas 

coletivamente e que, portanto, são históricas, em movimento, contingenciais, mas, ao mesmo 

tempo, possuem raízes antigas e duráveis que sobrevivem (SAINT-MARTIN & 

GHEORGHIU, 2010). 

 

Nesta mesma direção Goldani (2010) se manifesta, pois, a partir da ideia de que a idade é uma 

base potencial de divisão e conflito entre gerações, enquanto tal representa uma ameaça à 

solidariedade intergeracional e é uma questão que está sendo discutida no Brasil (BARROS & 

CARVALHO, 2003; TURRA & QUEIROZ, 2009; GOLDANI, 2005; NERI, 2003). 

 

O preconceito social é vinculado ao envelhecimento e é subjacente à maioria das formas de 

preconceito etário. Por exemplo, a veneração da juventude pela maioria das sociedades 

ocidentais costuma fazer do envelhecimento um objeto de vergonha, ridículo, de desgosto 

(Goldani, 2010). Isso se vincula diretamente ao fato de que, através deste comportamento 

empresarial as indústrias buscam comprometer o repasse de conhecimentos e influências 

culturais com o único objetivo de visar o lucro imediato.  

 

Por outro lado as gerações mais antigas perdem seu eixo comunicacional, possibilitando uma 

ruptura qualificada de forma a distanciar e ampliar as diferenças que por hora não se traduzem 
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apenas por faixas etárias, mas a perda de identidade educativa, tamanha é a estratificação da 

sociedade brasileira sobre as complexas variáveis das faixas geracionais mais antigas. 

 

Goldani (2010) apresenta outras importantes afirmações de suas pesquisas ao afirmar que o 

preconceito etário e a discriminação por idade são partes importantes do processo de 

transmissão intergeracional de conhecimentos.  

 

A transmissão de conhecimentos através da condução familiar e a educação que permeiam as 

relações entre pais e filhos ou avós e netos têm dois aspectos fundamentais que são 

insuficientemente considerados nos estudos sobre as relações intergeracionais: a 

probabilidade crescente de experimentar relações intergeracionais (Goldani, 2010), em razão 

do aumento da esperança de vida humana, e a subsequente transferência de recursos materiais 

e simbólicos entre avós, pais e filhos/netos, dos mais velhos aos mais novos e dos mais novos 

aos mais velhos.  

 

Perpassando por uma sociedade que aumenta bruscamente sua expectativa de vida, 

alcançando por vezes a quinta idade*, verifica-se cada vez mais distanciamento entre as 

gerações, pois novos caminhos buscados pelos mais jovens são por vezes inacessíveis pela 

cultura e acesso aos conhecimentos tecnológicos aos mais velhos.  

 

Tal distanciamento redunda em processos cada vez mais explícitos de discriminação etária, 

onde tais atitudes deveriam ser enfrentadas através de programas desenvolvidos junto às redes 

de ensino, sem deixar de continuar atentando a produção de leis eficazes e ações objetivas dos 

governos nas atuais três esferas de poder. 

Curiosamente Goldani colocou uma questão emergente que se relaciona, mesmo que 

indiretamente, ao fomento da discriminação etária. A autora pesquisa uma condição que, “em 

tempos de empregos escassos, deveríamos forçar os mais velhos a se aposentar mais cedo?”. 

Os resultados identificam a expressão de interesses individualistas entre os mais jovens, que 

acreditarem serem os únicos a se incluírem nos processos de produção econômica, 

esquecendo-se de uma sociedade emergente que cresce sua expectativa de vida e faz com que 

os idosos sejam representados por uma força social, política e de produção de conhecimentos 

que suplanta qualquer avaliação nesse sentido. Assim, esse grupo detém estimável vínculo de 

poder econômico e contribui com uma importância sem limites ao desenvolvimento de uma 
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sociedade em todos os setores. Cuidar deste grupo deve ser uma meta a ser alcançada dentro 

de uma sociedade que pretende se considerar desenvolvida, pois os mesmos ocupantes destas 

faixas etárias cada vez mais longínquas representam o resultado equânime dos investimentos 

para a sustentabilidade humana. 

Fatos como a inserção de estereótipos em relação aos mais idosos devem ser considerados, ao 

ver desse pesquisador, como um ato criminal. Em alguns casos esses investimentos 

discriminatórios em relação às gerações se expressam através de noticiamentos sobre a idade 

em matérias jornalísticas (Goldani, 2010), esclarecendo que “noticiar a idade de alguém não é 

inerentemente ofensivo, mas agir a partir de estereótipos baseados na idade é claramente 

preconceituoso e vale a pena considerar este aspecto quando se discute políticas”.  

A discriminação por idade e os estereótipos são problemas que a sociedade, se seus membros 

estão buscando uma igualdade universal, deve tratar de eliminar através de conscientização e 

da educação (Garstka et al., 2004), posição essa defendida categoricamente por Goldani. Tal 

discriminação deverá ser colocada em pauta, cada vez mais, numa sociedade em que aqueles 

jovens também estarão envelhecendo, devendo a estes a responsabilidade em buscar meios 

eficientes para uma posição futura mais confortável quanto às relações intrassociais. 

Para confirmar essa afirmação, Goldani continua questionando as posições etárias através da 

pergunta "...para que servem os idosos?".  Segundo a pesquisadora, levar em conta a 

contribuição efetiva das pessoas mais velhas para a produção e reprodução da sociedade, 

então não podemos planejar uma comunidade residencial que se baseie apenas na ideia de 

"entrega de serviços", por mais eficiente que seja. Neste caso, o argumento seria de que o 

processo de envelhecimento das novas gerações (ver gráfico 4 abaixo) será diferente e que os 

"novos idosos" desafiarão os estereótipos de uma sociedade envelhecida, particularmente o 

sentimento melancólico de que a velhice não passa de declínio (EDGAR, 1991; THOMAS, 

2004). 
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Gráfico 4 - Brasil – Taxas de Dependência Total, Jovem e Idosa, 1995-2050 

 

Fonte: ONU, 1999. 

 

O alarmismo de que uma sociedade que envelhece aumenta o grau de dependência deveria ser 

contraposto com alguns fatos menos difundidos, tais como: a participação crescente de 

mulheres na mão de obra, a vasta quantidade de ajuda intergeracional recíproca presente nas 

famílias brasileiras; a renda que os idosos costumam fornecer às famílias e o fato de que, cada 

vez mais, adultos já criados voltam a morar com seus pais (Goldani, 2010). Isso reproduz a 

impressão sobre a contribuição inquestionável dos mais idosos junto a uma dada sociedade.  

 

A atual situação econômica da geração menos idosa (60-80 anos) tem sido impactada pela não 

transferência de heranças pelos mais idosos (80-100 anos) para com seus dependentes mais 

diretos, aqueles que teriam, tradicionalmente, o direito a uma herança patrimonial já herdada, 

construída e poupada. Os efeitos colaterais desta nova realidade têm demonstrado que os 

filhos destes têm repassado algumas responsabilidades financeiras para seus pais muito idosos 

ou deles recebido maior apoio quando em situações de desemprego, desamparo ou separações 

conjugais. 

 

Turra (2000) aponta que, no Brasil, os fluxos intergeracionais fluem dos mais velhos para os 

mais jovens constituindo-se elemento de explicação para a persistência da queda da 
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fecundidade no Brasil, ao mostrar que a criação de filhos é, em termos líquidos, custosa para 

os pais. Camarano (1999), com base em suas pesquisas quanto às famílias brasileiras, as 

transferências intergeracionais têm caráter bidirecional, particularmente em razão das crises 

econômicas que têm afetado preponderantemente as populações jovens.  

 

Com o desenvolvimento de novas tecnologias é precedente a posição de que, cada vez mais, a 

tecnologia oferecerá suporte sustentável aos trabalhos de reprodução econômica, industrial, 

transporte, saúde, meio ambiente, etc. Tais fatos resultarão em investimentos contra o ócio 

através de medidas de ocupação por meio do lazer (em especial o turismo), educação, esportes 

e relações humanísticas (afeto, amor, ternura, etc.), tão necessárias às carências percebidas 

durante fases críticas de desenvolvimentos das pessoas de qualquer idade. 

 

Para citar um fecho surpreendente, Goldani lembra que “de fato, o aumento da longevidade 

tem permitido descrever as trocas entre as gerações como parte de uma nova forma de família 

estendida, baseada na "intimidade à distância”. 

 

Uma sociedade voltada a resolver seus problemas ambientais e sociais tende a investir no 

conforto de faixas etárias cada vez mais longas? Estamos vivendo uma nova realidade, aonde 

“a existência de um intervalo etário muito grande em extensão, de cerca de 40 anos, no 

segmento idoso, vai-se prolongando este ainda mais, formando outro grupo populacional 

ainda mais velho: o dos centenários (Motta, 2010). A autora se pergunta até que ponto os 

atuais indivíduos de 60 e 70 anos ainda poderão ser considerados "velhos" pelos padrões 

atuais.  

 

Concordo que essa visão procede na medida em que os que vivem e convivem nessa nova 

realidade têm a seu dispor um infindável acesso às novas tecnologias em todos os setores que 

contribuem decisivamente para uma melhor qualidade de vida que aqueles ainda mais idosos, 

os quais se dispuseram a enfrentar duras realidades onde trabalhos braçais eram o seu único 

meio de sobrevivência. Mesmo para aqueles que não estiveram tão afetos a estas intempéries 

do tempo e do mercado de trabalho, a dependência corporal era muito mais necessária, 

dispondo de relações mais desgastantes. 
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Embora possamos estar enfrentando uma fase de fácil acesso aos meios de vida, é perceptível 

junto às gerações mais jovens a apresentação de problemas de saúde em função da falta de 

movimentos corporais.  

 

Para enfrentar essa problemática que começa aos poucos a ser também incorporada pelas 

gerações mais antigas, em especial aquelas compreendidas entre os 60/70 anos, mecanismos 

eficientes começam a ser desenvolvidos para fazer frente ao ócio provocado por estas 

tecnologias. Só para objetivar essa informação, empresas de software e jogos eletrônicos estão 

criando, por exemplo, o kinect. Trata-se de um sensor de movimentos para o vídeo-game 

Xbox360 produzido pela Microsoft Corporation.  

 

O desenvolvimento de pesquisas cientificas para as diversas etapas geracionais, expondo os 

estudos sobre as dinâmicas expressas por Tomisaki, são emergentes e altamente necessárias. 

Conforme Motta (2010), a bibliografia sobre eles é escassa, geralmente na área médica, e não 

há quase nada no campo das Ciências Sociais.  

 

Além de enfrentamentos observados por estas gerações mais enriquecidas com o tempo, há 

perdas de muitos entes, amigos e relações desfeitas que se acumulam numa sempre nova 

realidade. O índice de mortalidade pelos mais diversos motivos ainda é muito expressivo 

devendo haver mais investimentos em todas as gerações por para do estado.  

 

Para tanto e por si só tal questão não responde e não dão conta do complexo mundo 

intergeracional: os estudos sobre as relações das pessoas com o meio ambiente devem ser 

pautados como uma tarefa primordial para que possamos recuperar as melhores condições 

fitossanitárias e naturais, necessárias para um convívio humano mais harmônico em relação às 

estruturas dos ecossistemas. 

 

Uma convivência mais próxima no interior de comunidades faz crescer o estimável afeto que 

passa a ser trocado entre as gerações através das relações quotidianas. Tais comunidades 

incorporam para si indivíduos da quinta geração. Conforme comenta Motta (2010)... “esses 

centenários que tenho encontrado têm-se revelado geralmente objeto de admiração e carinho 

mesmo dos que não participam do seu cotidiano imediato, como a comunidade do bairro. 

Carinho e admiração que são fortemente expressos, sobretudo, pela geração dos netos”.  
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Tais descobertas começam a refletir o espelhamento entre estes mais jovens, observando que 

quanto melhor cuidarmos das gerações mais avançadas, tanto melhor para o nosso futuro. 

 

É tão impressionante a visão desenvolvida em função das novas gerações que surgem (quartas 

e quintas gerações) que aqueles que se situavam há poucos anos como uma terceira idade 

envelhecida, hoje já não encontram mais respaldo dado o dinamismo social etário. Segundo 

Motta (2010), “essa geração intermediária corresponde, em grande parte, à dos atualmente 

classificados como "idosos jovens". Aqueles que vivem um dinamismo inédito na história e 

ajudaram a construir uma nova imagem, mais atuante e atraente, da velhice, na sociedade 

atual (Britto da Motta, 1999b; Debert, 1994; Peixoto, 1997)”. 

 

Segundo o autor, essa "geração-pivô" pode desdobrar-se ainda em outro segmento geracional 

um pouco mais velho; pode corresponder a uma "quarta idade" 80, 80 e alguns anos, cuidando 

de uma "quinta idade" aqueles em torno de 100 e mais anos (Motta, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas 

(¹) Ativo economicamente significa a participação deste contingente aos meios de produção, contribuindo efetivamente 

para o PIB mesmo que indiretamente. 

(²) Os Gráficos 2 e 3 ilustram, com maior detalhe, a variação diferenciada por idade, tanto no volume, como na 

distribuição proporcional. No primeiro caso – Gráfico 2 –, alerta-se para a variação no volume, bastante mais acentuado nos 

primeiros 25 anos do período de referência, quando, como se viu no caso das pirâmides etárias, a variação na forma era 

bastante pequena. Estabiliza-se o contingente populacional jovem, declinando, em termos absolutos, a população de menores 

de 5 anos de idade a partir de 1985. 

(³) O ponto de máximo volume de população menor de 15 anos Brasil, pouco acima de 51 milhões de pessoas, 

corresponde a 1990; em 2000, estes jovens apresentam decréscimos tendendo depois a se estabilizar numericamente. Desde 

os anos 60, quando os níveis de fecundidade nacional passaram a apresentar uma trajetória descendente, foram cada vez 

menores os incrementos absolutos nas coortes nascidas até 1985.  
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6 Continuidade e Expectativa sobre os Conhecimentos Ambientais 

 

Iniciarei as análises dos sujeitos pesquisados a partir de alguns parâmetros intergeracionais 

voltados à compreensão da passagem de informações e construção da consciência ambiental 

nesta pesquisa de caráter exploratório. Nesse sentido abordarei as diferenças entre as diversas 

gerações familiares aqui identificadas, como, por exemplo, diferenças sobre conhecimentos e 

posturas adotadas pelas mais diferentes gerações diante do meio ambiente, analisando quais 

aspectos maturacionais, contribuições e responsabilidades para a conservação de ambientes 

naturais e construídos saudáveis, através de pseudônimos apropriados.  

 

Lembro que a escolha das famílias para interagir na metodologia deste trabalho foi realizada 

segundo algumas características consideradas importantes por este pesquisador, tais como: a 

presença mínima de gêneros diferentes, alunos matriculados ou que frequentaram 

recentemente entre as primeiras e quartas séries do ensino fundamental, tendo as gerações 

mais jovens frequentado escolas do Parque Los Angeles e, por último, ter relações de 

convivência com a comunidade local. 

 

 

6.1 Grupo Familiar Par 

 

6.1.1 Sr. Miranda 

 

Iniciando as análises a partir do primeiro sujeito pesquisado em ordem cronológicas das 

entrevistas, o Sr. Miranda, pude observar questões fundamentais sobre a qualidade vida e, por 

consequência, os aspectos sanitários sobre o seu habitat. Trata-se de residência aconchegante, 

com a impressão de que a construção foi realizada aos poucos, sendo que todo o imóvel 

estava construído e acabado recentemente. Cozinha com todos os utensílios à mostra através 

de prateleiras envidraçadas, varanda, área de serviço, quintal amplo com vagas para diversos 

veículos, representando uma classe média. Aspectos de higiene e conservação em excelente 

estado, pessoas bem vestidas e extremamente atentas. Não observei a presença de animais 

domésticos. 
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Fui muito bem recebido pelo Sr. Miranda e por outras duas pessoas que fazem parte de suas 

relações familiares: sua esposa e sua nora. São pessoas afáveis e muito receptivas, tendo me 

chamado a atenção a elevada curiosidade demonstrada pelo interesse em também serem 

entrevistadas. 

 

O Sr. Miranda foi muito cordial, compreensivo e paciente durante todo o processo da 

entrevista, demonstrada principalmente pelo seu especial interesse pelo tema abordado. Trata-

se de uma pessoa com a aparência saudável, sem qualquer apresentação de problemas de 

locomoção ou dificuldades de fala, audição ou visão, hoje aos setenta anos de idade.  

 

Na escola o entrevistado estudou até o antigo primário (até a quarta série do fundamental), 

depois de adulto. “O meu estudo foi muito pouco. Eu estudei só o primário, e ainda foi depois 

de adulto em São Bernardo do Campo-SP”. Assim expôs sua condição estudantil. 

 

Quando criança não teve à sua disposição muitas oportunidades para estudar, tendo aprendido 

pouco devido ao que o sistema de ensino no norte do país (Paraíba) na época era “de casa em 

casa durante um mês” como afirmou Sr. Miranda. Tal situação no sistema de ensino era 

comum no nordeste brasileiro, mesmo nas capitais dos estados (.....). 

 

Atualmente aposentado, Sr. Miranda trabalhou intensamente na agricultura familiar até os 

quarenta anos e, após esta idade, foi motorista profissional. 

 

Tentando obter informações sobre as memórias do Sr. Miranda, perguntei sobre influências 

relacionadas à temática ambiental percebidas durante a sua vida. Por coincidência, durante 

sua formação escolar, participou intensamente, de 1998 em diante, da “Operação Represa 

Limpa”, projeto executado por lideranças comunitárias do bairro, estimuladas e influenciadas 

pelo movimento ecológico local e intervenções municipais no setor. Isto justifica que o 

processo de conscientização do Sr. Miranda relacionado aos impactos ambientais, já ocorrera 

satisfatoriamente. 

 

Indagado sobre fatos veiculados ou transmitidos pela escola que frequentou, o Sr. Miranda 

trouxe uma significativa informação: a escola avocou para si através de discussões o processo 

de conscientização desenvolvido por ONGs e pela municipalidade por meio do projeto 
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Operação Represa Limpa: “... a gente discutia isso dentro da escola. Inclusive as professoras 

não tinham muito acesso a essas informações, então como a gente era tudo adulto, “que a 

gente fazia” escola à noite, então a gente passava para ela”. 

 

Essa contribuição apresentada por Miranda identifica que pelo menos para a educação de 

adultos, a mesma está voltada para atender a realidade e vivência destes atores e incorporando 

os temas que fazem parte das relações e impactos ambientais sofridos pelas comunidades 

adjacentes ao sujeito pesquisado. 

 

A seguir, os impactos causados por estes projetos mais relacionados à educação ambiental 

não-formal possibilitaram arranjos e uma maior disseminação em outras comunidades 

escolares, aí sim trazendo para os mais jovens uma influência intergeracional significativa, na 

medida em que as informações trabalhadas na prática e nas ações das pessoas envolvidas 

nestes processos ensejaram condições para a ocorrência de intervenções pontuais. Assim 

Miranda esclarece que “...  Inclusive neste nosso trabalho, nós trouxemos muitos professores 

de Santo André, São Caetano, com os alunos. No dia da operação, eles vinham com alunos 

para ajudar nós na Operação Represa Limpa. Então nós tivemos essas partes aí, a gente estava 

por dentro porque a gente sempre esteve acompanhando isso aqui no nosso bairro. E desse 

bairro aqui nós andamos passando para outros bairros que eles deram continuidade...” 

 

A força política e institucional de trabalhos desenvolvidos através de ONGs e movimentos 

sociais junto as mais diversas comunidades do município de São Bernardo do Campo tem, 

sistematicamente, contribuído para alteração de rota e uma discussão mais profunda dos 

modelos tradicionais da escola. Isso tem ocorrido destacadamente por que, tais 

empreendimentos socioambientais ocorrem a partir de técnicos e especialistas que atuam tanto 

em políticas públicas como na implementação de projetos desafiantes do setor. Prova disso foi 

o fato de uma afirmação do Sr. Miranda.... “porque nessas conversas que a gente tinha na 

escola, vinha mais gente de fora para dar palestra. Eu esqueci o nome dele, ele é da Bacia da 

Billings, mas eu esqueci o nome dele, ele deu palestra para gente aqui... (tratava-se do 

renomado ambientalista da região do ABC Paulista, Virgílio F. Rodrigues, e Sonia Lima, 

Diretora da Secretaria de Meio Ambiente do município)... Inclusive a Sonia Lima (Diretora de 

Meio Ambiente de São Bernardo), ela teve muitas vezes aqui, ela trazia o ecomóvel, trazia 

televisão, trazia o vídeo e passava os vídeos sobre o meio ambiente para mostrar para gente”. 
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Em relação ao conforto e a qualidade de vida em função do meio ambiente local Miranda 

respondeu ter consciência de um conflito humano muito significativo. Assim ele informa que 

apesar da importância da construção do Rodoanel, percebe-se uma perda relevante de espaços 

frequentados pela comunidade, bem como o acesso aos bens paisagísticos e hídricos. A 

interferência dos impactos ambientais causados é percebida e enfrentada sem a participação 

direta ou indireta da escola local, muito embora tenha havido contribuições para debates nesse 

sentido. A confirmação sobre a questão é relatada por Miranda: “no meu modo de entender o 

Rodoanel foi muito bom ele ter passado aqui. Porque a gente está vendo que ele é uma 

utilidade muito grande, só que no momento, desde que ele entrou aqui, para nós ele 

prejudicou muito, e nós ainda estamos sendo prejudicados, porque a nossa privacidade aqui, 

nós tínhamos uma participação aqui, onde nós fazíamos caminhada, se reunia e hoje acabou 

isso para nós, não temos mais isso”. 

 

A percepção obtida pelo Sr. Miranda atestada a partir de suas informações é suficiente para, 

até este momento, identificar alguns parâmetros relacionados ao grau de consciência 

ambiental. Por lado há uma forte impressão sobre qual o melhor “meio ambiente” deve estar 

disponível para atender ao ser humano. Essa visão antropocêntrica tem sido apontada em 

diversas afirmações do sujeito pesquisado quando em nenhum momento houvera citações 

sobre a biodiversidade e uma relação mais saudável com os ecossistemas do entorno de seu 

habitat. Quando o mesmo afirma seu direito de frequência às praias da represa perdido em 

função de obras e demais fatos causados pelo empreendimento estatal Rodoanel Mario Covas, 

não há percepções sobre o impacto desse empreendimento no bioma vegetal e aquático. Este 

histórico tem se repetido desde a ocupação habitacional destes bairros e vilas lindeiras da 

represa Billings. 

 

Assim, Miranda “coloca” o ambiente natural à sua disposição quando deixa de observar que 

para atender as necessidades de lazer, cultura, esportes e demais atividades humanas locais 

seria necessário ocupar pelo menos os demais ambientes naturais ainda existentes quando 

afirma: “Nós estamos precisando aqui de um ambiente não só para as crianças, para os adultos 

também, porque nós não temos onde levar as crianças em um dia de folga deles nas escolas, 

qualquer coisa, nós não temos aonde ir com essas crianças. Nós não temos um campinho, 

porque o senhor sabe, todas as crianças gostam de jogar, não gostam? E os adultos também. 
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Os meus filhos eles jogam, mas vão jogar lá em Diadema. Tem que sair fora daqui, porque 

aqui na nossa região, nós não temos campinho. Pra dizer assim: vamos levar essas crianças 

para divertir um pouquinho, uma hora vaga, não temos nada disso. Estão faltando 

equipamentos públicos, não tem nada!”  

 

Nesse sentido a ocupação de espaços ambientais frágeis tem sido um comportamento 

sistemático de tais populações lindeiras à represa, de forma que uma discussão mais sadia 

deveria ser percebida através de um reordenamento e disciplinamento do uso e ocupação do 

solo já impactado pela presença humana, principalmente sobre os espaços internos não 

ocupados, gerando aí sim sua função social. Tais valores e a condição moral desse estilo de 

comportamento podem estar ligados mais diretamente ao fato de que a geração do Sr. 

Miranda foi aquela em que o seu envolvimento se justifica nas ações relacionadas à 

construção do patrimônio e da estrutura familiar. Nas próximas análises vou tentar perceber 

quais influências possam ter sido transmitidas por esta geração aos mais jovens. 

 

A influência sobre informações ambientais obtidas pelo Sr. Miranda identifica também a 

origem de tais comportamentos. Assim os movimentos sociais locais, principalmente aqueles 

envolvidos com moradias e infraestrutura urbana têm sido do mesmo modo significativos para 

a construção da consciência. Por um lado o movimento ambiental tenta moralizar e dar uma 

melhor cidadania aos habitantes locais, por outro os movimentos habitacionistas tentam 

desfazer essa imagem através de afirmações tipo “o ser humano é mais importante que o meio 

ambiente”, como se tais interrelações estivessem independentes umas em função à outra. 

 

Sobre os impactos causados pela falta de saneamento ambiental na região e o passivo 

acumulado pela não presença de projetos que possam reparar tais circunstancias, Miranda tem 

atitude perante o problema que pode inclusive retornar de forma negativa à promoção de 

saúde quando afirma... “O tratamento de esgoto, não temos tratamento de esgoto. E não tem 

só esse bairrozinho, tem outros bairros em volta dela aí, e poucos têm a estação de tratamento 

de esgoto. E essas águas vão para onde? Tem que ser jogada, ou de um jeito ou de outro. 

Quando a chuva vem, junta essa água e joga dentro da represa. E ela tem uma fossa, que ela 

tenha uma fossa, e todas as águas não vão para dentro da fossa, outras águas escorrem, junta 

tudo e vai pra dentro da represa. Eu já vi a água dessa represa, quando  dava pra gente chegar, 

pegar um copo e beber dela. Hoje dá até nojo de chegar perto dessa água”. 
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A relação de pertencimento dos recursos aquáticos estava à disposição das pessoas que 

habitam naquele tempo/espaço de forma que o ambiente do entorno tinha uma função também 

social. Se desde os primórdios daquele período Miranda e suas gerações posteriores já 

nascidas se abasteciam do ambiente de seu entorno, faltou uma informação fundamental sobre 

a capacidade sanitária das águas da represa. A ocupação cerca de 20 anos atrás com certeza já 

estava comprometida na medida em que os esgotos já tinham iniciado seus lançamentos 

diretamente no solo e escorriam diretamente para o reservatório. Falta de informação pública 

talvez, aí delatando a inexistência de mecanismos de comunicação e educação seja através das 

redes públicas, seja através de outros meios.  

 

A relação de pertencimento é expressiva para o Sr. Miranda que ele confirma que a água: 

“Tava boa, dava para nadar, dava para beber água, inclusive a gente, que nem eu estava 

falando, tinha uma praia lá, a gente levava as crianças para lá, tomava banho, era uma praia 

mesmo, vinha gente de outros bairros, de fora para tomar banho aí”.  

 

Por outro lado Miranda foi percebendo as alterações antrópicas que foram impactando o 

entorno de seu habitat quando diz “Então essa água foi ficando verde, aquele lodo verde. 

Então dava para perceber que aquilo era água de esgoto, que ela caía dentro da represa. Aí a 

água foi baixando, essa represa tinha muita água e hoje as águas dessa represa diminuíram 

muito, não sei o que eles fizeram, se fizeram. Desde que fizeram bombeamento para Santos, e 

não sei para mais onde, a água dessa represa diminuiu”.  

 

As informações obtidas pelo bombeamento presentes na Constituição do Estado de São Paulo, 

em seu Artigo 46, previam o lançamento de águas sujas da capital paulista em algumas 

situações específicas como nos momentos de enchentes por exemplo. Por outro lado naquele 

momento em que “a água foi baixando”, se referindo à perda da quantidade de águas da 

represa, Miranda não faz associação sobre a origem dos problemas. Ou seja, se a causa do 

esverdeamento das águas está relacionada aos esgotos das moradias do entorno do 

reservatório ou pelo transbordo do Rio Pinheiro operado pela Empresa Metropolitana de 

Águas e Energia nos momentos de cheia ou o uso excessivo de águas pelo baixada Santista, 

uma vez que o fluxo de abastecimento da Billings também se dirige para aquela metrópole, 

com consumo elevado mesmo em períodos de estiagem.  
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Na verdade é de conhecimento deste pesquisador, desde quando membro de instâncias de 

representação política em recursos hídricos, que as causas em função do problema 

mencionado incluem todos estes itens apontados pelo entrevistado, somando-se a outros 

elementos que corroboram para a situação atual da qualidade das águas da represa. 

 

Adiante Miranda, após esforços insistentes deste pesquisador, traz à tona outros elementos 

fundamentais relacionados diretamente à sua qualidade de vida e da qualidade da represa 

Billings quando afirma que deveria haver uma maior responsabilidade das pessoas quanto ao 

destino dos resíduos sólidos. Tal afirmação é emblemática: “Além do esgoto, o pessoal tinha 

que ter mais cuidado de não estar jogando mais sujeira, jogando lixo, porque tem muita gente 

que pega e joga tudo quanto que é coisa, joga fora e vai tudo para margens da represa. O povo 

tinha que cuidar mais disso”. 

 

Suscitado sobre qual grau de importância deveria ser dado à relação do emprego (e geração de 

rendas) e a preservação do meio ambiente, Miranda tem posição bem consciente na medida 

em que afirma “As duas coisas são importantes. Tanto o emprego como o meio ambiente, os 

dois são importantes. Porque às vezes precisa prejudicar o meio ambiente para surgir o 

emprego. E às vezes é preciso manter aquilo, ou tirar dali e botar para outro canto pra não 

prejudicar, porque as duas coisas são importantes, para as duas partes, tanto para o meio 

ambiente como para o emprego”. Por outro lado há ausência de informações obtidas sobre a 

importância da capacidade de sustentação do desenvolvimento de atividades humanas em 

relação ao meio ambiente natural, ou seja, Miranda não sabe até em que ponto se pode intervir 

no meio ambiente e depois preservá-lo.  

 

A percepção que se teve, até o presente momento destas análises, é a de que Miranda não 

deve ter obtido informações ambientais ou quaisquer processos de capacitação/educação 

através das gerações anteriores, seus precedentes, sejam aquelas de laços consanguíneos ou 

não. Talvez possamos perceber que a origem geográfica de seus familiares estava em locais 

onde a degradação histórica ocorrera de forma sem precedentes: nordeste do país e Paraná. 

Em especial na região nordestina a cultura de destruição florestal reduziu a mata atlântica à 

quase zero, sendo que menos que 7% deste bioma ainda sobrevive principalmente entre os 

Estados do Rio de Janeiro à Santa Catarina. Tais influências geracionais também podem estar 
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associadas ao atendimento à solução das primeiras necessidades humanas como alimentação, 

habitação e segurança (emprego) em detrimento de quaisquer outras. 

 

Quanto às reações do entrevistado, há uma notória situação de respeito aos bens florestais 

quando afirma “tinha uma mata aqui muito bonita, que inclusive já tiraram quase a metade 

dela aqui com o Rodoanel, destruíram quase a metade da mata, era uma mata muito grande, 

fechada. E essa mata... mexeram com ela”. Por outro lado não houve informações espontâneas 

sobre quaisquer reações preventivas para tentar evitar a destruição ambiental local seja a partir 

de atuações sociais junto às associações locais, seja através de reivindicações junto ao poder 

público, seja através de protestos. Apenas houve a crença de que tais obras poderiam trazer 

mais desenvolvimento como já afirmou anteriormente, ficando as consequências a serem 

incorporadas, como ocorre nos dias de hoje, por todos aqueles que vivem nos bairros 

adjacentes. 

 

O sujeito pesquisado tem noção da perda da biodiversidade local informando que os órgãos 

ambientais ficaram de fazer uma compensação a partir de recomposição de espécies animais 

para a península onde vive. Tem noção da importância visual sobre a presença destes animais 

para o conhecimento de suas gerações posteriores mais jovens e consequentemente como um 

processo de educação: “Eu acho importante. Porque eu tenho os meus netos e eu sempre saio 

com eles, e têm coisas que eles não sabem o que é, vê uns bichinhos correndo e ficam sem 

saber, perguntando o que é aquilo. A gente vai ao zoológico, a gente leva as crianças para ver, 

porque certos bichinhos eram para ter aqui, para as crianças ver. E aqui não tem. E se eles 

implantassem aqui, porque tem área aqui, temos área para fazer isso”. 

 

Miranda apresenta forte contradição quando afirma que, por um lado é contra a presença de 

animais presos em cativeiro e por outro acredita que a instalação de um zoológico deveria ser 

interpretada como uma das compensações ambientais das obras do Rodoanel Mario Covas.  

 

Para surpresa deste pesquisador, o entrevistado aborda seu conhecimento em relação aos 

responsáveis pela fiscalização e gestão governamentais e não governamental do meio 

ambiente quando destaca a atuação das ONGs ambientais. “Tem muita ONG que traz 

beneficio para o bairro. Inclusive que o prefeito não faz, a ONG vem e faz. Inclusive, quando 

teve eleição na sociedade aí, era para a gente um bocado de projeto aí de uma ONG, não sei o 
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que vinham fazer aí, não sei se o senhor está por dentro Nesse sentido o pesquisado identifica 

uma noção correta do papel que deve ser exercido por estas instituições do terceiro setor. 

 

A educação ambiental tem íntima relação com a educação alimentar, pois uma está 

diretamente relacionada à outra, pois de acordo com os processos de produção agrícola é que 

definirá a saúde física e, por consequência, contribuirá com tendências em função do 

comportamento humano. Indagado sobre seu consumo alimentar Miranda prefere alimentos 

frescos, nada de enlatados, visto que os alimentos enlatados contém uma série de substâncias 

nocivas ao corpo humano, responsáveis pela geração de doenças as mais diversas, 

destacando-se principalmente o câncer maligno. Por outro lado não há percepção sobre a 

origem destes “alimentos frescos adquiridos em feiras livres”, se foram utilizados 

agroquímicos ou adubação orgânica. Essa falta de informação também fica clara em relação a 

produtos transgênicos. 

 

Sobre sua dieta tem preferência por carnes brancas, identificando aí uma herança favorável à 

manutenção de boa alimentação. Porém seu histórico de vida tem relatos sobre a criação de 

porcos sem nenhuma informação espontânea em função da higienização produtiva ou de 

sistemas de abate. Em tais situações convivem milhares de famílias brasileiras devido a uma 

herança cultural alimentar transmitida sem adquirir novos conhecimentos para o trato destes 

animais de forma a apontar preocupação com questões sanitárias. 

 

Por fim Miranda entende que há um alto grau de importância sobre o fato de que as 

informações discutidas no âmbito desta pesquisa são de fundamental importância para serem 

repassadas às gerações posteriores. Nesse sentido em alguns momentos se preocupou em 

repassar informações ambientais, mesmo àquelas que, no entender deste pesquisador 

mereçam uma profunda revisão e maior atenção da escola. Há indícios de que as populações 

destes ambientes frágeis necessitam ter um maior conhecimento ambiental quando afirma que 

“Os que moram aqui ainda entendem, mas para quem mora lá no centro (da cidade) não 

sabem”. 

 

Sobre a função da escola entende que sua contribuição baseada em suas experiências poderá 

ser de relevância, pois informa que... “Então, isso tem que ser encaminhado pelas escolas... 

esparramar para as escolas para as crianças entenderem”.   
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Apesar da ajuda das novas tecnologias incidentes principalmente sobre as gerações mais 

jovens, Miranda tem consciência de que isso não é suficiente na medida em que seu relato 

identifica que... “Hoje tem internet, agora eles sabem de tudo. Mas tem muita criança que 

sabe daquilo lá, mas se mostrar para ele qualquer coisa dentro dessa área do meio ambiente, 

chegar numa mata e perguntar qualquer coisa, ele não sabe responder, eles vêem no 

computador.” 

 

Portanto há fortes indícios sobre a consciência em ter uma grande responsabilidade em 

continuar transmitindo valores e conhecimentos aos mais jovens de forma a poder contribuir 

incisivamente tanto na formação das gerações mais jovens quanto aos instrumentos de 

educação existentes como a escola e as ONGs ambientais. 

 

 

6.1.2 Sr. Montez 

 

Quanto ao segundo sujeito pesquisado, o Sr. Montez, chamou atenção o fato do mesmo residir 

numa casa cedida por seu pai, Sr. Miranda. A residência, com espaços bem maiores se 

comparados à residência de seu progenitor só não detêm reformas mais recentes, mas goza de 

amplo jardim frontal, lembrando uma edícula. Embora espaços maiores também determinem 

mais cuidados e manutenção, por outro lado, atende melhor a família de quatro membros do 

Sr. Montez. Os aspectos sanitários visualmente são bem tratados, seja quanto ao banheiro, 

cozinha e terrenos no entorno da casa. As condições também visuais em relação aos utensílios 

da cozinha e os móveis presentes na sala identificam cuidados com a higiene. Somando todas 

estas observações e considerando a falta de outros bens patrimoniais significativos entende-se 

que se trata de uma família num estágio de desenvolvimento entre a classe média-baixa em 

ascensão. 

 

Fui muito bem recebido pelo Sr. Montez, esposa e o casal de filhos que demonstravam, desde 

o início, uma insuperável expressão ansiosa de curiosidade quanto à realização das 

entrevistas. Também observei a presença de um único animal, o cão da casa, que não ofereceu 

agressividade durante a recepção. As pessoas se encontravam bem à vontade, tendo alguns 

jovens colegas do casal de filhos que estavam a promover brincadeiras enquanto se 
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desenrolava a entrevista, porém sem atrapalhar, de nenhuma forma, o desenrolar da mesma. 

(desnecessário dizer). 

 

O Sr. Montez foi muito responsável e se colocou disponível durante todo o processo da 

entrevista. Trata-se de uma pessoa aparentemente com aspectos físicos saudáveis, sem 

qualquer apresentação de problemas de locomoção ou dificuldades de fala, audição ou visão.  

 

Indagado sobre as lembranças da transmissão de informações ambientais praticadas pela 

escola durante sua frequência no período de ensino, o Sr. Montez demonstrou total ausência 

sobre a veiculação desta modalidade de temas desde a primeira série do ensino fundamental 

(antigo primário, especificamente). Demonstrou também não ter segurança sobre esta 

passagem de informações, dada a forma vaga como expressou seus conhecimentos iniciais. O 

entrevistado apresentou dificuldades em entender a intenção do entrevistador, apesar das 

diversas formas de insistência acerca da indagação inicial. Por outro lado apresentou maior 

interesse sobre as informações obtidas fora da escola, principalmente aquelas colhidas em seu 

cotidiano. Demonstra também estar informado de que a escola atual é mais atenta quanto às 

questões relacionadas aos temas ambientais, talvez por acompanhar de perto o 

desenvolvimento escolar de seus filhos que frequentam a escola (ensino fundamental) local. 

 

De alguma maneira ainda não identificada no desenrolar inicial desta entrevista o Sr. Montez 

tem consciência plena da importância sobre diversos processos informativos transmitidos 

através da televisão e outros meios de comunicação formais e informais, de maneira que 

procura contribuir efetivamente com uma postura cidadã preocupada com a qualidade de vida 

das pessoas de sua comunidade. Isto ficou claro quanto o pesquisado informou que “... 

começou ter a campanha na televisão, até você vê na própria escola que está começando a ter 

educação ambiental... isso aí começou a aparecer de um tempo para cá, e como é uma coisa 

que eu acho interessante, que faz parte do futuro da gente e dos nossos filhos, a gente tenta 

dentro do possível estar tentando ajudar, por exemplo: ver lixo jogado em qualquer lugar, 

reclamar com as crianças para não jogar, até com adultos para não jogar, quando a gente pode, 

e uma série de outras coisas que faz parte e está estragando o meio ambiente. Quando a gente 

pode falar com alguém que está fazendo alguma coisa errada, porque é uma questão que o 

futuro vai depender disso aí, e essas coisas que estão acontecendo aí, boa parte delas ou a 

maioria delas, é coisa causada pela falta de atenção do homem, foi usando o planeta de 
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qualquer jeito, sem pensar em uma consequência do futuro. E hoje tem muita coisa que nós 

estamos vendo acontecer, sei lá, às vezes o homem não usou de má fé, mas também esqueceu 

que tinha o futuro”. 

 

Montez verifica impactos causados pela forma como o ser humano conduz o 

desenvolvimento, observando inclusive relações diretas com a economia. Percebe a falta de 

uma gestão sustentável no trato com os recursos naturais, de forma que outras opções 

poderiam ser viáveis para alçar o progresso almejado sem tantos custos que oneram 

excessivamente o meio ambiente. As posturas do mercado e de diferentes pessoas são 

relatadas pelo pesquisado com importância central quanto aos valores incorporados na medida 

em que debate sobre os diversos tipos de comportamento frente a egoísmos e excentricidades. 

Assim, Montez afirma “Em termo de prejuízo financeiro a gente vê, porque tem muita coisa, 

por a gente trabalhar com madeira, por exemplo. O custo da madeira está cada dia mais 

elevado, porque segundo informações que a gente tem, porque a gente não é de lá, dizem que 

lá para o lado da Amazônia, uns desmatam corretamente, seguindo as normas e outros 

clandestinamente. E por causa disso, a informação que a gente tem, é que termina elevando o 

custo, porque às vezes quem precisa trabalhar corretamente termina tendo que cumprir 

exigências demais da conta e termina pagando pelos erros que os outros cometem e eles não 

cometem, e segundo o que a gente ouve falar, por exemplo, têm dez madeireiras, cinco são 

clandestinas e cinco não são”...  

 

Essa informação transmitida pelo Sr. Montez identifica uma reação de constrangimento em 

observar a função e o papel exercido por órgãos públicos quanto à gestão, acompanhamento e 

disseminação de informações de interesse de toda a sociedade. Sua indignação fica declarada 

quanto afirma: “A fiscalização não vai para cima de quem é clandestino... e eles fazem vista 

grossa e querem descontar em cima de quem está trabalhando legalmente, jogando a culpa, 

como se fosse a culpa da coisa em cima de quem está trabalhando legalmente. Exigindo 

coisas que talvez, se todo mundo tivesse trabalhando legal e dividindo alíi, não pesava para 

poucos”.  

 

Embora possamos entender como uma questão que envolva diretamente o comprometimento 

da fonte de receitas do pesquisado quanto ao uso de recursos naturais diretos, é perceptível a 

recepção de valores transmitidos por gerações familiares anteriores. A postura adotada diante 
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do fracasso institucional promovida pelo Estado, que constitucionalmente tem o dever de 

gerar e manter um equilíbrio ambiental para resultar no impedimento de desmatamentos 

florestais insustentáveis de enormes proporções ocorrentes é aplicada a partir de uma 

personalidade construída com determinadas condições morais ao julgarem que a existência de 

ações negativas por parte da espécie humana demandará resultados proporcionalmente 

também negativa.  

 

Nessa mesma condição conflitual se inserem até mesmo aqueles que, embora possam estar 

regulares e conscientes diante das exigências ambientais, administram os prejuízos pela forma 

como este poder público aplica suas normas. A maneira pela qual o sujeito pesquisado 

participa da recepção conjunta de tais punições verificacionais através do órgão responsável 

pela manutenção da ordem ambiental, resulta em consequências que desestimulam a formação 

de consciências mais preocupadas com a questão ambiental a partir de expressões e 

afirmações como “... A pólicia ambiental, o IBAMA, baixaram tudo nessa cidade, ficaram 

sessenta dias, todas as madeireiras paradas, só que lá existem as clandestinas e as que não são 

clandestinas... Agora imagina uma madeireira ficar sessenta dias parada, com funcionários, 

com contas para pagar e com tudo o que ela tem que fazer, se ela está trabalhando dentro da 

lei, de quem está tendo prejuízo? E quem está trabalhando legalmente? Quem está 

trabalhando legalmente sabe que está correndo risco disso a qualquer hora.” 

 

Em se tratando dos aspectos de abrangência dos impactos mais próximos da convivência atual 

do Sr. Montez, o mesmo tem plena consciência das alterações ambientais decorrentes de 30 

anos atrás. Tais mudanças ocorreram a ponto de afastar a comunidade da relação com os 

recursos naturais locais que, num primeiro momento se servia delas como suporte à vida, ao 

lazer, esporte e cultura, transformando tais benefícios num problema inimigo em decorrência 

principalmente da possibilidade de haver sofrimentos através de doenças de veiculação 

hídrica. Nesse sentido Montez indaga que “... quanto eu mudei pra cá, em 1979, 1980, essa 

represa, você poderia entrar nela à hora em que você quisesse, tomar banho, pescar, a água era 

limpinha. Hoje, tomar banho nessa represa é querer ficar doente, pescar o pessoal pesca, mas 

esse peixe é sádio? Com o tanto de esgoto e com tudo que vai para essa água, eu não tenho 

coragem”.  
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Outro aspecto fundamental quanto à obtenção de importantes informações ambientais por 

parte do pesquisado ocorre quando o mesmo relaciona diretamente as transformações 

ambientais ocorrentes, identifica que as mesmas tiveram origem antrópica e relaciona a fonte 

de tais problemas: “ ... você vai andar nas ruas e você não agüenta mais o cheiro, e se passar 

uns dias sem chover não agüenta o mau cheiro de esgoto, porque aqui não existe esgoto, o 

esgoto daqui, fizeram (a empresa de  saneamento) os encanamentos, mas não vão para lugar 

nenhum”. 

 

Montez tem consciência plena quanto às diferenças entre a qualidade do ar local em 

comparação com a qualidade do ar dos locais mais centrais da cidade. Relaciona essas 

diferenças através de descobertas identificando a presença arbórea e menor índice de 

ocupação humana como componentes fundamentais para a manutenção de uma boa qualidade 

de vida quando diz “... A poluição. Você sai aqui que é mais afastado e é uma área verde...  

mas a gente que não está acostumado, por exemplo, sai daqui e vai para São Paulo, chega lá, é 

olho irritado, a garganta começa a irritar”. 

 

Indagado sobre quais prováveis soluções poderiam ser pertinentes para equacionar os 

problemas ambientais locais quanto à qualidade da represa e de seu entorno, Montez informa 

a necessidade de uma educação mais especializada para combater comportamentos que 

corroboram com a degradação existente através de maiores investimentos na educação. Apura 

a questão dos resíduos sólidos dispostos de forma inadequada pelos moradores locais como 

causadores de parte significativa dos problemas que impactam a represa Billings.  

 

Assim, o entrevistado confirma “Eu acho que hoje o maior problema que existe na represa, 

não só aqui como em toda a sua extensão, é a sujeira que é jogada para dentro dela, o lixo, 

esgoto... Existe o esgoto doméstico que é jogado, existe o industrial e existe a questão da má 

educação das pessoas, que pegam uma garrafa pet e em vez de jogar no lixo, jogam no meio 

da rua e quando chove...isso vai tudo para dentro da represa”. Apesar de correlacionar tais 

problemas às suas causas aparentemente óbvias, Montez não identifica em seus relatos qual o 

tipo de educação mais viável que pudesse interferir positivamente da solução das questões 

apontadas, ou seja, se uma educação formal, se uma educação não-formal. Por outro também 

não identifica quais soluções ou processos poderiam efetivamente estancar tais impactos 

ambientais existentes. 
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Montez confirma ainda que apenas a informação ambiental não geradora de transformações 

do comportamento de forma a colaborar com a diminuição dos problemas anteriormente 

apontados não é suficiente para impor soluções viáveis. Sabe isolar o ser humano como o 

único responsável pelos seus atos de maneira a demonstrar uma significante inconsequência 

das pessoas que deveriam ter mais cuidados com a preservação de tais espaços frágeis. Nesse 

sentido informa que “o responsável de toda a forma, porque têm pessoas que não tiveram 

orientação nenhuma sobre isso, mas hoje sendo adultas e vendo o pessoal fazendo campanha, 

fazendo isso e fazendo aquilo e não se importar? Primeiro estava fazendo por inocência, agora 

está fazendo por irresponsabilidade, porque eu acho que se a pessoa sabe que a coisa é errada 

e está fazendo, está agindo inocentemente, a partir do momento que escuta que aquilo lá é 

errado e continua fazendo”... 

 

Perguntado se a escola seria um bom meio para que esses cidadãos pudessem debater, para 

poder assimilar o fato e desenvolver uma consciência ambiental, Montez acredita no poder de 

transformação das gerações mais jovens. Praticamente não vê grandes possibilidades de 

retorno diante dos investimentos que pudessem surtir efeitos em relação às gerações adultas 

que atualmente ocupam os postos de trabalho. Assim resume: “eu acho que é mais fácil essa 

geração, que está aprendendo isso hoje na escola, se conscientizar disso do que os mais 

velhos. Dizem que papagaio velho não aprende a falar, aprender até aprende, mas não tem 

interesse. Eu já estou velho, não serve pra mim, meus filhos que se virem e façam a parte 

deles, tem um monte (de gente) por aí”. 

 

Montez compara de forma idêntica a importância do emprego com relação ao meio ambiente, 

ou seja, coloca a necessidade fundamental das pessoas terem empregos e, ao mesmo tempo, 

utilizar recursos naturais e ter cuidados com o meio ambiente. Tal nível assemelhado de 

comparação nos leva a interpretar que, a partir do nível de abstração do pesquisado, o mesmo 

realiza análises a partir de um nível intermediário de desenvolvimento da consciência 

ambiental, pois sempre relaciona às suas próprias necessidades profissionais e a de seus 

conhecidos e grupos de trabalho que mantém contato. Não se incorpora aí uma relação direta 

com o pensamento estratégico e de planejamento, pois, avaliando o número de pessoas 

existentes no país e suas respectivas distribuições a partir de concentrações urbanas, o 

apontamento da insustentabilidade é um fato comum conhecido no mundo acadêmico e 
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consensuado nos meios de comunicação. Portanto o sujeito pesquisado embora possa deter 

informações que a princípio sejam conscientizadoras, não incorpora e não aplica em sua 

realidade cotidiana estas informações recebidas, resultando incompletude do ciclo da 

conscientização definida neste trabalho.  

 

Tal comprovação é apontada quando Montez afirma “todo mundo precisa (de emprego) para 

sobreviver, e não adianta ter emprego e largar o meio ambiente para trás, porque daqui a 

pouco não vai ter lugar para ter emprego. Vai chegar uma hora que você vai ter onde 

trabalhar, mas não vai conseguir respirar, não vai ter mais água para trabalhar, como você vai 

trabalhar se continuar do jeito que a coisa anda?”. 

 

Montez afirma, com relação ao seu conhecimento e relacionamento com a biodiversidade 

local, o desconhecimento e não acesso sequer visual aos animais existentes, afirmando que 

ouviu falar sobre a presença de determinadas espécies. Os conhecimentos apontados pelo 

entrevistado relacionam-se unicamente em função de animais adaptados ao meio urbano, 

portanto aqueles que se colocam à disposição do campo de visão humana. Quando coloca: 

“Aqui tem uma quantidade de passarinho bem razoável, eu não cheguei a ver, mas muita 

gente comenta que tem castor, capivara, anta, que são vistas pelos pescadores da região. Tem 

uma série de coisas, tem preá, lagarto”, reforça essa condição e não relaciona a questão a 

qualquer conceito moral de convivência, denotando aí não ter recebido valores 

transgeracionais que pudessem desenvolver um cuidado mais significante. 

 

Como fator “compensatório” (grifo meu), Montez é contra a prisão em cativeiro de animais 

silvestres quando informa: “Eu acho que não deveria, quem quer ser preso? Eu acho que até 

colocar em cativeiro é ficar preso, vamos “pegar um monte de homem, fazer um criame e 

deixar preso para ver se dá certo? Foi criado em cativeiro, mas é um animal, tem vida, é igual 

a outro que foi criado no mato”. 

 

Quando Montez informa sobre a forma como as autoridades ambientais tratam a questão dos 

problemas locais existentes, por surpresa, aponta o desenvolvimento de traços de pensamento 

estratégico. Nesse sentido afirma: “Isso deveria ser uma parceria em tudo, seria o próprio 

homem que mora no local, polícia ambiental, secretaria da educação ensinando as escolas, 

prefeitura, estado, governo federal, todo mundo, não deveria um querer tomar conta e outro e 
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não tomar. Por exemplo, você vê um problema aqui e você vai avisar a Polícia Militar e eles 

falam que isso é com a Polícia Florestal. Aí chega lá, é com a Prefeitura, a Prefeitura fala que 

isso é com o Estado. Então se tivesse um órgão que você reclamasse e ele repassasse para 

todos e resolvesse o problema ali. Porque muitas vezes as pessoas não vão atrás porque a 

pessoa fica sendo jogada, igual uma bola de ping-pong”.  

 

Tal colocação nos faz perceber o apontamento de sugestões de nível estratégico para resolver 

de forma sustentável e de vez por todas os problemas acometidos ou recebidos pelas 

comunidades locais. Por outro, sem completar um ciclo um pouco mais organizado, não faz 

nenhum tipo de observação ou alusão do que poderia estar por traz das posturas dos órgãos 

públicos, fazendo com que tais autoridades transfiram suas responsabilidades a outros órgãos 

assemelhados. Portanto o entrevistado não detém conhecimentos jurídicos para contribuir 

com o afrontamento da prevaricação praticada pelos profissionais públicos do setor. 

 

Quando Montez informa consumir produtos comestíveis fica clara a falta de informação 

ambiental quanto à qualidade em função de produtos químicos ou perigosos presentes, 

optando por ter uma dieta mista. Tal comprovação aparece em seus relatos quando esclarece 

que “Enlatados é o mínimo possível, transgênico nunca entrou aqui e se entrou foi enganado. 

Nós compramos o básico, porque a gente já sabe que hoje é tudo envolvido com isso, tudo 

que é preparado e é natural, a gente sabe que não é natural, tem química. Nós comemos muita 

salada, legumes e frutas”.  

 

A aquisição de produtos “naturais” ditas pelo pesquisado não contém informações sobre o 

tipo de processo adotado na produção de tais alimentos, se relacionados à agricultura orgânica 

ou agroquímica. Boa parte dos produtos presentes das gôndolas dos supermercados mantém a 

presença de componentes transgênicos, principalmente aqueles mais baratos e de maior apelo 

publicitário como óleos, margarinas, massas e embutidos, além dos enlatados e das carnes que 

utilizam rações transgênicas para engorda. 

 

Como atuação e prática ambiental o único trabalho desenvolvido por Montez é relacionado ao 

projeto Operação Represa Limpa. Tal empreendimento ambiental desenvolvido por ONGs 

locais e ambientalistas da região tem chamado a atenção do público em função da baixa 

qualidade e quantidade das águas da represa Billings. Trata-se de um apelo assumido pela 
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comunidade para que se tenha de volta o relacionamento que detinham com o meio ambiente 

e foi perdido paulatinamente a partir do aumento da presença humana no local, além das 

consequências causadas pelo bombeamento do rio Pinheiros para aquele reservatório hídrico. 

Dessa forma chama atenção para que ocorra manifestação de atitudes e a execução dos 

projetos prometidos há muitos anos pelos órgãos do setor. As obras de compensação 

ambiental dos grandes projetos locais como o Rodoanel Mario Covas não tem sido executadas 

a contento quando comparadas ao real significado do termo “compensação”. Tal fato se 

explica, pois não se tem de volta o conforto perdido em função da massa arbórea retirada, do 

aumento dos ventos, na formação de ilhas de calor e dos odores putrefatos oriundos das algas 

desenvolvidas a partir da concentração de esgotos domésticos. 

 

Montez acha de suma importância a veiculação das informações expressas nestas entrevistas 

de forma que tais temas possam ser debatidos pedagogicamente pela escola, traduzindo numa 

maior aproximação dos jovens aos problemas ambientais presentes. Identifica a importância 

quanto ao formato do ensino, afirmando que o mesmo deveria de diferente do aplicado 

atualmente. Isto nos leva a interpretar que o entrevistado está comparando a escola com a 

atuação de educação ambiental promovido pelas ONGs. 

Quando Montez indaga “... eu acho que não adianta só a escola querer fazer as coisas e a 

criança sair de casa sem nenhuma orientação dos pais, que tem que fazer alguma coisa direito, 

que tem que obedecer na escola, porque às vezes a criança nem em casa não fica. Se a criança, 

dentro de casa, não tem uma formação, não tem uma educação, não respeita pai, não respeita 

mãe, como que vai respeitar um professor e escutar o que um professor fala?”. Fica claro 

nestas afirmações a preocupação em relação à passagem de valores geracionais que, não 

ocorrendo, acredita-se, impactará diretamente a relação do professor com o aluno. Identifica 

como fundamental a presença familiar na formação dos mais jovens para a conscientização 

moral dos valores que sustentam as relações humanas com responsabilidade. Trata-se de 

afirmações confessas onde se pode concluir sobre a abordagem utilizada pelo pesquisado aos 

seus entes descendentes. 
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6.1.3 Talíssa 

 

Trata-se de pesquisada do gênero feminino com 10 anos de idade, filha do Sr. Montez, 

portanto convivendo no mesmo habitat já identificado na análise do entrevistado anterior. Sua 

assídua frequência na escola é acompanhada pelos pais, ocupando atualmente a 4ª série do 

ensino fundamental na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Octávio Edgard de 

Oliveira. 

 

Inicialmente quando indagada sobre quais são as informações veiculadas pela escola sobre os 

temas ambientais a pesquisada relatou uma série de abordagens significantes. “Eles (os 

professores) falaram esse ano sobre a camada de ozônio, que está sendo destruída, do lixo 

jogado nas ruas e essas coisas... Da água... Que estão gastando muito, que se continuar assim 

no futuro não vai ter mais (grifo meu)” são as afirmações precisas de Talissa. Tal atitude pode 

ter sido repassada como noção de um valor moral por parte de seus pais e, de certa forma, 

transmitida pela escola. 

 

Por outro lado Talissa aplica estas informações aos seus amigos, irmãos e conhecidos, além 

de cobrar atitudes positivas de seus próprios entes confirmadas através da seguinte expressão: 

“Um dia eu estava andando com o meu irmão na rua e aí ele jogou o papel de bala e eu falei 

para ele pegar e ele não quis pegar... Também conto para a minha mãe, ela lê algumas coisas 

que eu trago da escola e ela pediu para o meu irmão ler... A luz que a gente deixa ligada, o 

computador, a gente vai tentar parar de deixar (aceso)”. 

 

A incorporação e aplicação das informações recebidas por Talissa sobre as questões 

ambientais denotam numa condição e um resultado de conscientização eficiente na medida 

em que a mesma exerce a passagem dos valores recebidos por um lado de seus pais, por outro 

através de influências da própria escola quando afirma: “...agora estou jogando menos lixo na 

rua, estou gastando menos energia... e é isso”. 

 

A represa Billings e seus problemas ambientais despertam uma curiosidade singular na 

entrevistada quando informa: “O povo acaba jogando muito lixo, nada lá e acaba morrendo 

afogado e não deveria fazer isso, porque represa não é lugar de nadar e nem de jogar lixo”... 

Não que o reservatório local não possa receber pessoas para o ato de nadar, mas as influências 
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transgeracionais repassadas por seus antecessores denotam apenas um cuidado em relação à 

qualidade das águas para a veiculação de doenças hídricas. A presença virótica causadora de 

desarranjos intestinais é acometida tanto nas represas urbanas como em todo litoral paulista, 

como tem sido divulgado quotidianamente através dos meios de comunicação de massa. A 

balneabilidade destes corpos hídricos recebe interferências de quantidades insustentáveis de 

esgotos comprometendo todo o sistema de tratamento. Por outro a presença de resíduos 

sólidos na represa se tornam verdadeiras armadilhas para os que se aventuram a frequentá-la.  

 

Talíssa demonstra ter uma vantajosa consciência ambiental quando afirma “As pessoas estão 

matando os bichos de lá e aí se matar os bichos, os outros bichos vão ficar sem comida e vão 

morrer também...” Tal preocupação só pode ocorrer a partir de conhecimentos prévios sobre a 

cadeia alimentar e sobre as interrelações dos ecossistemas ocorrentes no bioma local. Percebe-

se neste contexto a formação de atitudes voltadas ao desenvolvimento do pensamento 

estratégico baseados nos aspectos sobre os níveis de consciência apontados neste trabalho.  

 

Embora não tenha conhecimentos sobre os animais silvestres do local que convivem afastados 

dentro das florestas, Talissa tem receios quanto à violência animal quando informa ter medo 

de cobras e cães. Conforme relatos obtidos em outras entrevistas pude perceber a 

aproximação principalmente de animais peçonhentos na área urbana do bairro, talvez em 

função da expulsão destes animais pelas obras do Rodoanel. Não é de se estranhar, portanto, a 

postura da entrevistada por esta forçada relação estabelecida. 

 

Quando indagada sobre quais os responsáveis pela manutenção da ordem ambiental, pela 

fiscalização e segurança em função das ocorrências do setor, a pesquisada informa que a 

própria comunidade é a única responsável quando diz que “Nós mesmos... As pessoas que 

cuidam do bairro, os políticos...”. Tal postura indica a falta de informações ambientais mais 

precisas sobre o tema por um lado e, por outro, o desestímulo provocado pela falta de 

soluções e da capacidade de suporte do poder público em atender demandas necessárias, 

conforme já relatado nas análises do entrevistados anteriores. 

 

Perguntada sobre a relação quanto aos hábitos e redução de consumo dos recursos naturais 

Talíssa responde “Coisa que faz mal. E que também venha em embalagem ruim, que não se 

aproveita”. Tal informação demonstra uma preocupação com embalagens de produtos 
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alimentícios, dado fundamental para a conservação da qualidade e da durabilidade. Talvez por 

influências culturais mantém o consumo de produtos originados pelos fast-foods “só às 

vezes”, confirmando a informação obtida por seu pai, quando o mesmo informou que tais 

produtos não fazem parte do cardápio familiar de forma quotidiana. 

 

Sobre sua participação em atividades ambientais a entrevistada demonstra interesse especial 

pelo tema, identificando seu entusiasmo por ter participação ativa: “Eu já fiz bastante passeio 

e esse ano eu vou fazer da Bilings... que vai ter uma peça (peça de teatro onde a entrevista vai 

protagonizar), a gente vai ensinar sobre a água, e eu já fui também na Operação Represa 

Limpa”... Tal sentimento denuncia a incorporação dos valores necessários ao relacionamento 

salutar buscado incessantemente pelos movimentos ambientais, resultando em retorno valioso 

quanto à postura adotada pela entrevistada quanto ao papel exercido pela escola que começa, 

neste interim, a investir e prestar mais atenção ao tema. Por outro lado as informações obtidas 

através da pesquisada demonstram não haver interação real entre os atores da escola local 

com os problemas de cunho ambiental da comunidade. 

 

O formato educacional pedagógico exercido pela escola local, segundo Talissa, também 

continua sendo transmitido através de padrões estáticos quando afirma: “Elas (as professoras) 

passam bastante texto e bastante pergunta, e aí a gente aprende, porque ela corrige”... Embora 

ainda necessários ao processo de ensino municipal, tais procedimentos perdem pela falta de 

inovação e de estimulação às camadas mais jovens que buscam elementos mais interativos e 

dinâmicos de comunicação. 

 

Não que seja um papel exclusivo de professores quanto ao papel educativo, mas da 

responsabilidade da escola como um todo. Há significativos esforços praticados pelo corpo 

docente junto aos alunos, mas a percepção quanto à falta de um planejamento escolar voltado 

ao tema transversal necessita se qualificar para atingir resultados mais significativos. Como 

informa Talissa sobre a atitude dos professores: “Falam (explicam), porque muitas vezes eles 

vêem os alunos deixando a torneira aberta e saindo (água)”. 

 

Talissa tem atenção importante quanto às informações tratadas através dos meios de 

comunicação, pela internet e no relacionamento com seus amigos. Tem reação de 

preocupação quando informa “Que passa jornal, aí passa que o povo está destruindo, aquele 
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gelo todo derretendo e aí depois vai subir a água... Os animais... que estão destruindo eles, o 

lugar deles e a energia”... Apesar de seus acessos a estes veículos de informação confessa que 

aprende mais sobre as questões relacionadas ao meio ambiente na escola onde estuda, 

demonstrando o cumprimento esperado minimamente por esta instituição de formação de 

consciências ambientais.  

 

A transmissão de valores e posturas morais percebidas por este pesquisador junto a 

entrevistada consolida a percepção de que as relações transgeracionais foram bem sucedidas 

ou sucedidas a contento, pois diferentemente dos antecessores diretos, a influência da escola 

foi bem superior em se tratando da contribuição para a incorporação de informações 

ambientais. 

 

 

6.2 Grupo Familiar B 

 

6.2.1 Sra. Maíra 

 

Dona Maíra me recebeu de acordo com o horário marcado para a realização da entrevista. 

Apresentando-se de forma bastante atenciosa e curiosa diante das expectativas em participar 

da pesquisa, ofereceu uma recepção com humildade e no entorno de uma mesa localizada na 

cozinha da casa.  Pude observar seus utensílios domésticos aparentemente precários, com 

iluminação insuficiente até mesmo para o período iluminado da tarde.  

 

O odor típico de exposição de animais sem trato, “barulhentos” fazia parte daquele cenário 

pobre quanto aos cuidados com o saneamento com limpeza e higiene muito precárias, dando a 

impressão de perda de pertencimento de seu entorno residencial. Talvez tais observações se 

dêem pelo fato de toda a família trabalhar com reciclagem de lixo recolhido no bairro, 

utilizando o próprio espaço doméstico para a prática da separação dos resíduos recolhidos 

aleatoriamente. O depósito de lixo recicláveis é a realizada na própria residência... Percebi 

visualmente a fragilidade na saúde das pessoas que convivem neste ambiente. É também 

perceptível se tratar de família de alguma forma empobrecida. 

Completados 57 anos de idade, de geração mais idosa entre os entrevistados da mesma 

família, Maíra tem em seu curriculum os maiores avanços alcançados até então quando 

comparados aos demais membros, ou seja, estudou até a metade do 4º ano (antigo primário). 
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Tendo seu aprendizado efetivado em Cunhas, interior do Estado de São Paulo, atualmente 

participa economicamente como doméstica e dá suporte aos trabalhos de reciclagem de lixo, 

profissão esta transmitida ao filho e ao neto até o presente momento. 

 

As influências recebidas por Maíra durante seu curto período de participação como aluna não 

houve, em momento algum, a transmissão e passagem de informações sobre questões 

ambientais a partir de seus ex-professores, enfim, da instituição escolar.  

 

Quando indagada a respeito de informações ambientais obtidas fora do ambiente escolar, 

Maíra responde saber sobre questões afetas ao tema, porém sem relacionar a qualquer 

lembrança em relação a origem de tais informações.  

 

De conteúdo e reações bastante imediatistas, Maíra fala o que vê, o que sente, o que percebe 

em seu entorno e que de alguma maneira está contribuindo negativamente para a sua 

qualidade de vida. Assim afirma que “O desmatamento, eu acho que é errado, porque 

prejudica a gente... O senhor vê, o Rodoanel que passou por aí, o senhor viu que a acabou 

com tudo, né? Acabou com as matas, o ambiente aqui era bem melhor”.  

 

Portanto, de forma a comparar o ambiente anterior ao advento dos atuais impactos que 

causam desequilíbrios ambientais locais, a entrevistada tem real noção e consciência do que 

possa representar certo e errado. Informa que “... A respiração das crianças, começou a afetar. 

Principalmente essas criançadas que tem bronquite, depois que fez isso piorou tudo. Poluiu, 

acabou com a mata, poluiu as coisas...” 

 

A poluição local passou a ser descortinada a partir do momento em que as obras do rodoanel 

rasgaram a mata nativa para abrir grandes clareiras. Tais intervenções contribuíram para a 

passagem de odores diretamente às residências locais, uma vez que o anteparo que existia, a 

floresta, foi suprimida, aumentando a circulação de ventos mais velozes.  

 

A entrevistada, porém não consegue associar os odores oriundos da represa, causados 

exponencialmente pela presença de algas fétidas que ao morrer decantam-se no fundo do 

reservatório e liberam grandes quantidades de gás metano. Tais algas se desenvolvem e se 

alimentam a partir da presença de grandes quantidades de esgotos domésticos escoados das 
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próprias habitações que não detém fossas sépticas, ou mesmo não realizam gastos para a 

limpeza sazonal destes pequenos reservatórios sanitários. Assim Maíra afirma: “É por causa 

do Rodoanel sim, porque não era tanto assim. Tem época que não dá, quando enche muito de 

aguapé, a gente não agüenta. Tem muito pernilongo também, aumentou!” 

 

Outros fatores provocados, além do aumento da presença de insetos nocivos à saúde humana, 

a pesquisada informa, depois de insistentes tentativas, que a temperatura local aumentou 

significativamente, suprimindo um maior conforto existente anteriormente. Afirmando que a 

temperatura “... Ficou pior, porque ficou mais quente, bem mais quente”, pelo menos 

confirma comparativamente a períodos anteriores onde a qualidade climática era mais 

aconchegante, muito embora não associe diretamente tais fatos à presença das intervenções de 

implantação das obras mega-viárias. 

 

Com relação à presença de animais domesticáveis como os equinos presentes em todos os 

bairros mesmo adjacentes ao Parque Los Angeles, Maíra tem visão crítica quanto ao fato 

moral de equívocos dado a forma como tais animais são mantidos: soltos, catalisadores e 

transportadores do carrapato estrela, espécie transmissora da perigosa febre maculosa. 

Denuncia dessa forma como as pessoas são irresponsáveis diante da criação desses animais 

quando informa “... O que não é certo são os bichos que ficam andando nas ruas, os cavalos 

soltos, os cachorros da cidade que soltam aqui, ficam tudo jogado na rua, alguns os carros 

matam.”  

 

Por outro lado a falta de conhecimentos técnicos ambientais contribui para as atitudes 

tomadas pela entrevista na medida em que seu relacionamento com os animais, com o clima, 

com a vegetação e quanto aos impactos ambientais negativos causados através da represa (ela 

não é culpada!) não são de maneira alguma interrelacionados. Assim pode-se deduzir que os 

valores morais recebidos por Maíra podem ser oriundos da transmissão familiar inter-

geracional de seus antecedentes sem associação ou preocupação direta com as questões de 

cunho ambiental.  Tal comprovação ocorre a partir da seguinte afirmação: “Outros cachorros 

ficam todo arrebentado, e eu não acho certo judiar da criação. O senhor vê o tanto que eu 

tenho aqui, vou achando na rua e vou colocando pra dentro de casa”. Somando aos conflitos 

relacionados à baixa qualidade de vida, incluindo os aspectos da saúde perceptível entre os 

observados, conclui-se uma inexistência de responsabilidade sanitária.  
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Outros problemas se somam. Ao ser indagada sobre a permanência de outras questões que 

possam estar interligadas a tais fatos, a entrevistada denuncia que “Os cavalos eles rasgam o 

lixo e a rua fica toda danificada de lixo, entope os bueiros. E aquele cheiro ruim que vem dos 

cavalos. Teve época que não tinha portão aqui e o cavalo entrou aqui dentro”. Portanto se 

confirma a presença de valores morais (certo... errado...) nos discursos expressados pela 

pesquisada, porém sem realçar sobre a origem e causas do problema e sem saber como 

relacionar diretamente ao meio ambiente. 

 

Sobre sua profissão em relação a qual Maíra conseguiu transmitir culturalmente aos seus 

entes, tais ocorrências aparentemente surgiram única e exclusivamente em função da imediata 

necessidade de sobrevivência. Por se tratar de família desprovida de formação e de 

conhecimentos técnicos necessários ao mercado de trabalho, desenvolve tais atividades sem 

qualquer organização trabalhista, previdenciária, mantendo-se de forma no campo da 

economia informal. Assim, “... Sobre o lixo, a gente vive disso, catando sucata. Porque tem 

uns que arrumam as coisas certas, deixa separada. Têm outros que a gente tem que mexer 

mesmo no lixo, a gente não deve mexer, mas a gente tem que mexer pra poder procurar. 

Também acho errado. Às vezes a gente corta a mão com caco de vidro...”. 

 

Quando Maíra conclui que “Tem que por (o lixo) separado. Tem uns que jogam no meio do 

mato o lixo e está errado, porque vai estragar as plantas”, as “plantas” pela qual realiza sua 

associação podem estar relacionadas a uma visão de plantas domésticas, diferentemente 

quando afirma a palavra “mato”, que pode estar ligado a algo selvagem, sem controle, 

portanto por que não desprezível, distante... 

 

Tem noção dos males causados pela atual atividade econômica relacionando ao perigo de 

estar disponível às doenças oportunistas.  

 

Ainda indagada sobre os esgotos domésticos de sua própria residência, a entrevistada informa 

possuir “fossa séptica”, ou seja, um poço de água reaproveitado para o lançamento destes 

efluentes. Quando afirma que “esvazia” o que entende por fossa séptica, tal ocorrência ainda 

não aconteceu até hoje por se tratar de um antigo poço de água potável de 19 metros de 

profundidade. O esvaziamento talvez jamais venha a ocorrer, pois as fossas sépticas são 
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necessariamente vedadas. Talvez isso não possa ocorrer da mesma forma como um poço de 

água potável que tem comunicação direta com os lençóis freáticos locais, contribuindo 

diretamente para o escoamento subterrâneo de águas servidas para a represa Billings. A falta 

de informação existente, fundamental para a formação de uma consciência ambiental a partir 

da interrrelação destes dados é bastante precária, mesmo em se tratando de informações 

obtidas fora do ambiente escolar. 

 

Devido às atividades econômicas desenvolvidas no seio familiar, a entrevistada tem ciência 

quanto aos impactos causados pelo barulho originados pelo alto volume sonoro das igrejas 

evangélicas locais. Por acordar muito cedo, também vai deitar-se cedo, exatamente no 

momento do início dos cultos religiosos. Nesse sentido Maíra não faz qualquer juízo 

moral/religioso quando denuncia: “... O som alto das igrejas. Incomoda muito a gente pra 

dormir... eles gritam demais”. 

 

Maíra contribui com atitudes interessantes sobre a floresta local: “É certo tirar a Palmeira da 

mata e por pra vender? Eu acho errado isso aí. Se o senhor passar lá, o senhor vai vê que as 

placas de vende-se palmeira estão lá... essas Palmeiras são tiradas aqui da antiga área da 

ACM. A gente sabe porque a gente anda ali e está tudo vazio. Ontem fui mostrar para ele e 

falei: isso aqui está errado, estão tirando da mata para vender aqui”. Tal postura começa a 

identificar sua preocupação consciente a respeito da condição moral relacionada à formação 

da consciência ambiental, embora numa visão ainda bastante imediatista, uma vez que não há 

qualquer associação aos males indiretos causados à biodiversidade e à gestão do patrimônio 

ambiental público. 

 

Ainda se tratando da qualidade das águas do reservatório, informa que alguns impactos 

comprometem também o conforto dos habitantes locais. “Os lixos que jogam na represa... 

porque a gente vai lá e está todo aquele lixo na beira da represa, cachorro morto na represa... 

está errado”. Portanto tem noção sobre o perigo em frequentar as águas da represa de forma 

que na condição em que se encontram pode ocorrer a transmissão de diversas doenças de 

veiculação hídrica. 

 

Sobre a densidade demográfica local, a entrevista informa que o bairro já foi muito melhor, 

pois compara essa condição ao fato de que antes, em períodos de cerca de trinta anos atrás, tal 
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ambiente era muito mais confortável, tendo diminuído sua qualidade de vida em função do 

aumento da presença antrópica.  

 

Por outro lado classifica como evolução o fato do aumento gradativo da presença humana e, 

por outro, contradiz que o ambiente piorou devido justamente a esta ocorrência. Desta 

maneira endossa: “Eu acho que tem sim (muitos habitantes para o espaço do bairro), poderia 

ter menos, mas não tem condições. Porque aqui foi bom, quando era só a gente, a gente estava 

no céu. Mas agora evoluiu, acabou. Depois que acabou com a plantação de eucaliptos, 

acabou...”. É importante reforçar que a plantação de eucaliptos naquele ambiente frágil de 

preservação ambiental é totalmente contraindicado, pois resulta no empobrecimento do solo, 

extinção da biodiversidade endêmica e disputa dos recursos hídricos em função da grande 

quantidade de água para alimentar as espécies arbóreas. 

Surpreendentemente Maíra relaciona a presença das habitações presentes em APPs (Áreas de 

Preservação Permanentes) do entorno da represa Billings como ocorrência equivocada. “Eu 

acho que poderia melhorar porque não é certo eles ficarem lá naquela beira da represa, porque 

é ruim para eles e também ruim para a represa. Porque tudo que é porcaria vai para a água 

dali, e eles estão muito próximos da água. Ali morre um cachorro, joga dentro da água, morre 

uma galinha, joga dentro da água...”. Dessa forma a pesquisada contribui com uma associação 

direta dos impactos causados pela presença de habitações e pela frequência humana em locais 

inadequados.  

 

Outras associações entre informações ambientais obtidas estão declaradas em seu discurso... “ 

Não, primeiro o meio ambiente. Porque se acabar com o meio ambiente, aí vem mais doença. 

O que adianta ter o emprego se não tem a saúde?” Tal posicionamento ocorre em pessoas a 

partir do desenvolvimento de posturas responsáveis diante da sobre-posição do meio ambiente 

em relação com o emprego. Embora também necessárias para a sobrevivência familiar, Maíra 

tem noções significativas sobre a importância do ambiente, base da existência de qualquer 

atividade econômica. 

Acredita fielmente que a diminuição da presença da animais, especialmente as aves, no 

entorno da represa está associado a implantação do rodoanel viário, uma vez que para 

construí-lo foi necessário derrubar vastas áreas de mata atlântica em estágio avançado de 

recuperação.  
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Contra a criação de animais em cativeiro, a entrevistada não informa de onde surgiu tal traço 

comportamental. Indagada a respeito conclui: “... Eu acho errado, inclusive o senhor está 

vendo um ali, mas não tem condições, a gente achou ele (um pássaro manco engaiolado) 

machucado e cuidamos dele, mas ele fica solto, só prendemos ele porque senão o cachorro 

pega ele”. É perceptível o prazer da pesquisada em função da interação com os animais 

presentes no local. Como ela mesmo afirma, às vezes dá a “liberdade” ao pássaro, porém com 

o exercício de um controle vital. 

 

Acha que a presença do poder público com poder de polícia é inexistente no local, pois muitas 

ocorrências como algumas aqui citadas, continuam sem qualquer interferência das autoridades 

ambientais. Mesmo sem ter a exata noção sobre quais são os responsáveis pela fiscalização e 

punição dos crimes ambientais persistentes, informa: “Os responsáveis são os que cuidam do 

meio ambiente, eu não sei o nome. Eles têm que prestar mais atenção no que está 

acontecendo. Como o caso dessa palmeira, tem que ter alguém para olhar, para ver quem está 

pegando, tirando madeira. Eu penso assim”. Não sabe informar quais os órgãos ambientais 

que poderiam ter a responsabilidade em encaminhar soluções para tais questões. 

 

Tem noção sobre a importância exercida pelas ONGs de defesa do meio ambiente quando 

reforça como umas das principais responsáveis pela manutenção da vida, porém sem 

desqualificar a presença de órgãos públicos e das populações humanas locais. 

 

Com relação à condição alimentar a pesquisada garante que sua dieta é “meio balanceada”. 

Entre os produtos consumidos estão enlatados como massa de tomate concentrado além de 

não ter conhecimentos prévios sobre os transgênicos. Adquire das prateleiras do mercado 

aquilo que precisa sem qualquer associação quanto às origens dos produtos, acreditando 

apenas no que sua breve observação lhe permite, ou seja, o preço. Tal concepção formativa da 

consciência torna-se imediatista na medida em que não há qualquer planejamento quanto à 

aquisição de mercadorias necessárias à sobrevivência de seus entes. 

 

Sem tempo para participar de qualquer ato ou debate acerca dos problemas ocorrentes em sua 

comunidade, Maíra atenta-se apenas à sua direta sobrevivência diária. Não participa de 

mutirões ambientais, de ONGs, de campanhas públicas ou qualquer atividade que não as 

relacionadas ao desenvolvimento de seu trabalho do qual depende cotidianamente. 
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A pesquisada sabe sobre a importância da conscientização ambiental para os mais jovens, pois 

entende que as informações a serem veiculadas para estas novas gerações possam de alguma 

forma contribuir para não haver continuidade em relação aos erros praticados pelas gerações 

presentes. Ocorre que as gerações futuras são aquelas que já se encontram no presente, 

consumindo os recursos naturais, se relacionando mercadologicamente, trabalhando e ditando 

participativamente as novas regras do desenvolvimento. Nesse sentido a entrevistada acredita 

no papel a ser desenvolvido pela escola, contribuindo para a formação de consciências mais 

preocupadas com um meio ambiente mais ajustado, mais equilibrado. 

 

 

6.2.2 Sr. Flontez 

 

Filho e herdeiro de Maíra, Flontez reside na mesma residência que sua mãe, trabalhando com 

sucatas e reciclagem do lixo recolhido pelas ruas. Apesar de ter problemas de saúde 

respiratória (bronquite crônica), doença desenvolvida a partir das atividades diárias 

executadas, se considera um desempregado. Com 34 anos de idade conseguiu estudar até a 8ª 

série do ensino fundamental. Inicialmente havia estudado e se formado na educação básica (4ª 

série) na *“E.E.P.G.” Dr. Edgard Gonçalves Andrade Figueira, instituição existente no Parque 

Los Angeles (* na verdade trata-se de escola de educação municipal) há cerca de nove anos 

atrás. Na sequencia pode dar continuidade na E.E.P.G. José Gonçalves, instituição localizada 

no Jardim da Represa. 

 

Já trabalhou como conferente de veículos, talvez o maior grau já alcançado profissionalmente 

em sua carreira até o presente, porém também esporadicamente ativo no desenvolvimento de 

trabalho autônomo como motorista de carretas. 

 

Flontez não tem lembranças sobre qualquer informação que eventualmente possa ter recebido 

da escola sobre o tema ambiental, pelo menos quando indagado especificamente com relação 

a tais questões. Talvez tenha obtido algum dado não exatamente com as mesmas 

denominações, isto poderá ser conferido mais adiante nesta análise.  
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Quando insisti sobre fatos interrelacionados ao tema, o entrevistado começou a apresentar 

informações interessantes e significativas sobre alguns procedimentos aplicados naquele 

período em que freqüentou a escola quando afirmou que “... A única coisa que tinha ali era a 

horta, que a gente trabalhava na horta lá!”. Não assimilou e nem mesmo pode incorporar tais 

informações, muito menos praticá-las de forma a torná-las assumidamente conscientes em seu 

comportamento cotidiano quando conclui que “Eles até explicaram, mas eu não lembro 

mais”...  

 

Muito embora fique difícil tentar extrair do entrevistado qualquer alusão sobre quais modelos 

pedagógicos pudessem ser utilizados pela escola que frequentou de maneira a resultar em falta 

de estímulos ou percepção deste aluno, noto pelo menos uma tentativa complicada louvável 

daquela instituição de ensino. Assim, os esforços empreendidos para colocar a cabo tal 

projeto não são de pequena envergadura, dado os complexos conhecimentos necessários e 

relacionados à agricultura como meio de aprendizagem no meio urbano. As cartilhas 

existentes são publicadas por diversas instituições públicas e ONGs que trabalham com o 

tema, inclusive uma que presido, justificando as dificuldades no enfrentamento necessário 

para a conscientização de comunidades para uma produção de bens de consumo mais 

saudáveis e sustentáveis seja do ponto de vista econômico, pelo conhecimento adquirido, ou 

mesmo pela saúde adquirida por meio das metodologias inovadoras. 

 

Alguns traços sobre cuidados pessoais interrelacionados ao saneamento ambiental como 

“tomar banho, se preocupar com as unhas da gente...”, eram corriqueiramente uma 

preocupação do corpo de professores como explica Flontez. Fora estas informações que o 

sujeito pesquisado tenha conseguido receber como informações ambientais de forma a realizar 

associações aos temas ambientais, não há outras memórias que possam ser reveladas, por 

enquanto... 

 

Quando explorei um pouco mais sobre as informações ambientais obtidas fora do ambiente 

escolar, Flontez informa que “... A gente que trabalha nesse ramo da reciclagem, a gente já 

está envolvido com o meio ambiente, porque se a gente deixa, esse lixo todo vai pra água 

(represa)”. Percebe-se aí a manifestação de uma preocupação voltada à proteção da 

comunidade local, pois identifica que de alguma maneira o mal causado ao reservatório 

Billings fará necessariamente mal para todos.  
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Continuando em seu relato Flontez confirma: “Eu assisto na televisão aquele negócio de 

ecologia, aí lá eles explicam pra gente fazer pra ser bom pra gente mesmo”. As influências 

dos meios de comunicação de massa são notáveis e revelados de maneira a contribuir em 

direção a formação de uma consciência ambiental, porém longe de ser praticada. Será que os 

meios de comunicação existentes ainda não oferecem meios de acompanhamento, 

monitoramento e sequer percepção precisa sobre os mecanismos de avaliação que possam 

acompanhar a incorporação de informações vitais voltados ao desenvolvimento de uma vida 

com maior qualidade ecológica de seus públicos? 

 

O Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, 

documento produzido durante a ECO/92 faz extensa alusão quanto à necessidade de utilização 

destes meios midiáticos para a execução didática de informações ambientais que possam 

surtir resultados importantes para a formação de consciências preocupadas em melhorar a 

qualidade e a relação humana com o meio ambiente. 

 

Sem relacionar seus problemas mais diretos através de desenvolvimento de estratégias para o 

enfrentamento e solução de problemas ambientais diários, o pesquisado convive com reações 

imediatistas quotidianas, mesmo quando afirma sobre os impactos existentes no entorno de 

sua residência que “... a fumaça dos ônibus que ficam quase 24 horas na porta da minha casa, 

e eu tenho bronquite também”. Tal apontamento relaciona-se diretamente a uma imediata 

preocupação de Flontez com sua saúde, convivendo impotentemente com uma questão que 

poderia ser equacionada através de uma participação mais efetiva diante das instituições 

locais.  

 

Como se não fosse suficiente, a saúde do pesquisado sofre embates com aqueles odores 

causados pela emissão de gases metanos, originados da decomposição de algas aquáticas. 

Assim conforma o entrevistado: “... tem um caminhão de um rapaz lá que a fumaça chega a 

sair até lágrima do olho. E têm esgotos também, porque a gente não tem rede de esgoto, então 

aquela água suja fica tudo parada e exala mau cheiro”. 

 

Flontez tem informação precisa sobre a qualidade da represa local. Tem conhecimento que tal 

condição está associada aos males percebidos pela comunidade, pois sabe que “tem o esgoto 

que a gente joga tudo pra dentro da água, aquilo lá chega a formar até uma nata dentro da 



101 

 

 

 

água... Aí tem os lixos, não só o governo, mas a própria população deveria se conscientizar. 

Porque a pessoa vai lá e solta um papelzinho no esgoto que vai para a água e acha que aquele 

papelzinho não vai fazer efeito. Um não pode fazer efeito, mas e os milhares que jogam? É 

garrafa... A turma vai lá na beira da represa pra pescar e deixa toda aquela sujeira ali e vai 

tudo pra dentro da água, fora os produtos químicos que soltam dentro da água, tudo isso aí 

que eu acho que prejudica”. É um relato extenso onde traduz sua indignação por talvez 

perceber tal quadro através de sua atividade profissional diária. De qualquer maneira tais 

impressões e percepções ambientais foram obtidas fora dos ambientes escolares.  

 

A referência que faz em função da existência do aumento de insetos em períodos mais quentes 

do ano revela uma associação direta à qualidade ofertada pela condição antrópica atual, a qual 

exerce violenta pressão sobre a represa. Porém não aponta conhecimentos sobre outros focos 

que possam ser oriundos do próprio meio urbano local. 

 

A estranheza observada pelo entrevistado em razão das intervenções públicas praticadas pela 

prefeitura do município para a coleta e afastamento dos esgotos sanitários faz jus à sua noção 

de consciência apta para enxergar uma condição moral de certo e errado, pois como afirma: ... 

porque eles fizeram uns buracos, mas esses buracos não têm aonde a água ir embora. Eles 

fizeram tipo uma caixa, mas só que fizeram a caixa com cimento...”. E continua... “... a água 

desce e fica naquele quadrado ali”.  

 

Tal equívoco, além de não resolver a questão do afastamento dos esgotos domésticos, invoca 

a geração de pragas nocivas ao ser humano. Por outro lado tais investimentos têm duração 

limitada, pois são obras que sofrem todos os tipos de pressões que requerem manutenção 

contínua. Nesse sentido não se deve estranhar por que os serviços de saneamento cobram 

mensalmente para manter ativos tais empreendimentos técnicos. Denota-se uma preocupação, 

a partir deste instante, mais voltada a uma relação com os problemas da comunidade, embora 

Flontez não faça associação direta a partir de seu discurso. 

 

Novamente como ocorrera da entrevista com sua mãe, Sra. Maíra, Flontez indica que “a turma 

coloca os lixos para fora e os cavalos vêm, rasgam e saem espalhando todo o lixo”. Localiza 

nesta questão do saneamento ambiental alguns problemas. Um relacionado à criação 

irresponsável de equinos por parte de seus proprietários; um relacionado à falta de uma 
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política pública para equacionar efetivamente a questão e; uma terceira pelo fato da 

comunidade não estar consciente sobre os perigos causados pela disposição do lixo em 

horário indevido para que os caminhões possam recolher.  

 

Além dos prejuízos identificados pela medida deseducada de alguns moradores, há outros 

prejuízos indiretos causados pelo maior espaço de tempo perdido com a coleta. 

 

Está consciente de que a “convivência dos dois (emprego e meio ambiente são muito 

importantes...), mas principalmente o meio ambiente. Porque se o meio ambiente estiver bem, 

o emprego a gente corre atrás. Porque eu acho que uns dos causadores dos problemas do meio 

ambiente é o emprego, porque são muitas fábricas”. Flontez percebe os impactos causados 

pelo modelo de produção de bens de consumo manufaturados pelo ser humano. Tem plena 

consciência a partir destes relatos que algo impacta negativamente o suporte ambiental para a 

vida e necessita haver correções. Dessa forma o entrevistado não desassocia as relações 

íntimas entre as atividades praticadas pela humanidade para a produção de seu estilo de vida 

com a preservação do meio ambiente. Tais valores podem ter sido captados a partir de 

influências de sua mãe, que expressa sentimentos equivalentes. 

 

Flontez é contra animais presos, porém não tem informação sobre qual a relação estabelecida 

quanto aos animais controlados na propriedade. Trata-se de um espaço de terreno que, 

descontada a construção existente, ainda é disputado pelos materiais da reciclagem. Nesse 

pequeno ambiente ainda se aconchegam cães, pássaros (machucados) e criação de abate. 

Ainda nesse mesmo ambiente vive com seu pai e sua mãe, Sra. Maíra. A única referência que 

o entrevistado faz em relação à existência de animais está relacionada às florestas locais 

quando afirma que... “Olha, tinham muitos (animais), mas com essa desmatação aí, acabou 

tudo. Mas aqui têm papagaio, bastantes pássaros ainda, lagartos; tatus eu não sei afirmar para 

o senhor se ainda tem”. Fica claro, no entanto a falta de conhecimento do sujeito pesquisado 

quanto aos animais presentes à floresta, sejam algumas espécies de pássaros, anfíbios, 

lagartos, cobras, porco-espinho, gambás, esquilos e outros masurpiais dentre outros 

relacionados à microfauna e fauna noturna. 

 

Sobre os responsáveis por cuidar do meio ambiente local, Flontez de início acredita ser esta 

função exclusiva da própria comunidade. Estimulado sobre outros atores, estes institucionais 
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como prefeitura, IBAMA, etc., não acredita na eficiência da polícia ambiental. Justifica que o 

“povo” local é muito teimoso e desobediente, não cumpridores dos encaminhamentos 

realizados por aquela corporação. De fato, na cidade de São Bernardo do Campo pouco se tem 

notícia sobre o acompanhamento de multas ou ações já empreendidas tanto pela Polícia 

Militar ou mesmo pela Guarda Municipal Ambiental, órgãos de repressão institucionais. Esta 

última corporação tem poucos anos de existência, cerca de 2 anos, se articulando para 

implementar ações recortadas pelos aspectos legais restritivos do município em relação ao 

Estado. 

 

Em se tratando da base alimentar e demais conhecimentos e informações necessárias à boa 

equilibrada alimentação, Flontez apresenta total ignorância. Depende única e exclusivamente 

das escolhas de ingredientes realizadas por sua esposa. 

 

O entrevistado informa que já participou de mutirões ambientais, mais especificamente o 

Represa Limpa. Gostou de ter participado, sem ter se aprofundado de nenhuma forma sobre o 

que lá desenvolveu, pois, como afirma: “Eu achei interessante. Gostei e achei que sempre 

deveria ter, mas só que agora eles pararam. Porque naquela época a represa era limpinha e 

agora...”. É fato de que desde o início deste projeto ambiental, as águas da represa Billings 

sempre estiveram por demais poluídas. Mesmo após a aprovação do artigo 46 da Constituição 

do Estado de São Paulo, as águas do Rio Pinheiros seriam bombeadas para o reservatório 

quando em situações de cheias pluviométricas que pudessem colocar em risco as populações 

do entorno da várzea dos rios existentes na capital paulista.  

 

Tais bombeamentos, mesmo que em menor quantidade de vezes, são suficientes para 

comprometer totalmente a qualidade das águas da Billings, sendo apenas aproveitada para 

abastecimento público após mais de 100 (cem) dias de decantação e transporte natural em 

direção ao braço do Taquacetuba, posteriormente bombeada para a represa Guarapiranga para 

chegar aos lares de algumas centenas de milhares de pessoas. 

 

Flontez acredita ser importante o papel da escola como instituição de debate das questões 

elencadas durante esta entrevista. Porém, pelo contrário, não acredita no corpo de alunos que 

a frequentam quando afirma: “Eu acho que sim. Porque eu acho que os jovens que estão indo 

para as escolas hoje, na verdade eles não estão indo nem com interesse nisso aí. Eles não 
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sabem o mal que estão fazendo. Eles vão lá só para bagunçar. Porque na época que eu 

estudava, os alunos entravam na sala de aula para estudar mesmo e hoje não, se o professor 

for falar, o que eles vão falar para os professores? ...“ah professor, isso aí não quer dizer 

nada, eu vou trabalhar na cidade!” mas só que eles não sabem que eles vão depender do meio 

ambiente para ter serviço na cidade também. Então eu acho que o professor deveria ser mais 

rígido!”.... A lamentação do entrevistado identifica que as gerações posteriores, as mais 

jovens, não estão se importando com as consequências possíveis da falta de informações ou 

consciência ambiental. 

 

Apesar de reconhecer que o professor de alguma forma cumpre o seu papel em relação à 

transmissão de informações, informa que “... A família tinha que se conscientizar e sempre 

tocar no assunto”. Isso pode estar identificando que a entrevista de alguma forma contribui 

com informações para a formação de consciência ambiental de seu filho, embora o mesmo 

possa não estar ocorrendo nas demais famílias com as quais têm contato. A análise seguinte 

poderá identificar e conferir se seu filho, o próximo pesquisado, recebeu de alguma maneira 

influências formativas por parte desta geração e a geração dos mais idosos desta família. 

 

 

6.2.3 Tulízio 

 

Filho de Flontez, Tulísio tem 13 anos de idade e frequenta a sétima série do ensino 

fundamental da E.E.P.G. Dr. Edgard Gonçalves Andrade Figueira. Antes estudou os quatro 

primeiros anos do ensino básico na escola do Parque Los Angeles. Mora com a mãe, e os pais 

estão em processo de separação. Assim, divide seu ambiente de frequência entre as diferentes 

residências, de sua avó, Maíra, e sua mãe. 

 

No período da tarde Tulísio ajuda seus familiares do lado paterno que trabalham com 

reciclagem do lixo recolhido pelas ruas. Apesar de tais atividades não considera a ajuda na 

reciclagem como um trabalho. Aparentemente goza de boa saúde, sem apresentar nenhum 

sinal de doenças oportunistas. 

 

Flontez não tem lembranças sobre qualquer informação que eventualmente possa ter recebido 

da escola sobre o tema ambiental, pelo menos quando indagado especificamente com relação 
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a tais questões. Talvez tenha obtido algum dado não exatamente com as mesmas 

denominações, isto poderá ser conferido mais adiante nesta análise.  

 

Estimulado sobre quais informações têm recebido através da escola em relação ao meio 

ambiente, afirmou... “Que não era para eu destruir as flores, não botar fogo no mato, não 

matar cachorro, gato e jogar na represa”. Tais informações recebidas através de seus 

professores identificam uma preocupação dúbia: ora pode representar uma relação com as 

questões de comportamento destrutivo, portanto de correção de atos de violência, ora pode 

significar uma preocupação indireta pelo que possa representar tanto a melhora da qualidade 

das águas da represa.  

 

Ainda indagado sobre se tais informações teriam relação com a higiene (saneamento), 

responde outras questões mais afetas diretamente à sua saúde pessoal... “Depois de ir ao 

banheiro tem que lavar as mãos com água e sabão”. 

 

Tulísio apresenta grandes dificuldades para sair do círculo de respostas inibidas. As respostas 

apresentadas é como se estivessem sido previamente treinadas e sem nenhum conteúdo 

criativo. Com informações “vazias”, apesar de espaços de tempo que pudessem estar 

estimulando uma participação mais elaborada, ficava à disposição de outras perguntas 

“fechadas” para dar respostas também “fechadas”. Apesar de nitidamente não se apresentar 

como desinteressado, pois sua postura pessoal identificava certo interesse pela entrevista, suas 

respostas evasivas eram repetitivas. 

 

Indaguei sobre seu processo de aprendizagem ou de recepção de informações fora da escola, 

ao que responde sobre o caráter imediatista: “Lá do lado da minha casa tinha um cara que 

jogava lixo no bueiro, aí entupiu o bueiro e a água subia tudo para a calçada da minha casa, aí 

minha mãe falou para o homem e ele parou de fazer isso”. Em outras palavras, as informações 

transmitidas por Tulísio além de mecânicas não se postam ativas diante das questões que se 

apresentam demonstrando estar longe de se considerar consciente sobre qualquer informação 

até então recebida. 

 

Relacionando prováveis respostas a serem emitidas por Tulísio, provoquei novamente sobre 

questões afetas ao saneamento ambiental, mais especificamente sobre a sua percepção quanto 
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à qualidade ambiental da represa Billings, ao que informa “...jogaram muito lixo nela, ela está 

poluída, tem muito aguapé, tem esgoto que vai direto para represa! É por isso que ela fica 

poluída e tem mau cheiro”. Tais respostas podem estar identificando que sua avó, Maíra, pode 

ter denunciado antecipadamente sobre algumas questões afetas ao processo da pesquisa, 

talvez estimulada por grande curiosidade. Por outro lado, se isso ocorreu, não há por que 

deixar de identificar a noção de passagem e influência intergeracional de informações para a 

formação de consciências, porém sem ter como medir tais afirmações.  

 

Quando percebi tais respostas “automáticas”, abordei de forma levemente diferente as 

mesmas questões elencadas no roteiro da entrevista. Nesse sentido indaguei sobre algum 

problema que ele consiga observar sobre o meio ambiente e o mal causado percebido no 

Parque Los Angeles, mais especificamente na zona urbana, ao que responde: “não sei!”. 

 

As informações desconexas apresentadas por Tulísio identificam claramente dificuldades em 

participar efetivamente do processo de ensino escolar. Já na sétima série do ensino 

fundamental, tal crivo de informações pode identificar significativa incoerência e a falta de 

correlação das informações (e interesse) obtidas ao longo de sua trajetória escolar. Talvez o 

que possa responder tal questão possa estar relacionado à falta de provas eliminatórias para a 

alteração do grau escolar. Em outras palavras, pode significar estar frequentando um grau de 

ensino sem estar necessariamente adaptado e preparado condicionalmente.  

 

A falta de conexão nas informações apresentadas pelo entrevistado aparece quando o mesmo 

discorre, sobre a relação de importância do meio ambiente e o desenvolvimento do emprego: 

“Porque nós não podemos poluir; porque podemos trazer doenças para nós”. Indiretamente 

Tulísio pode estar expressando que necessariamente todo trabalho polui, o que não 

corresponde à verdade. 

 

As respostas continuamente apresentadas pelo pesquisado em função da relação ao cativeiro 

de animais, são curtas e de extrema “objetividade”. Não concorda com animais presos e 

conhece alguns animais existentes nas florestas locais. 

 

Acredita que o ser humano, especialmente a própria comunidade local, a grande responsável 

pelos problemas causados ao meio ambiente. Por outro lado, também defere quando 
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estimulado certa importância aos governos, as ONGs, igreja, comércio e indústrias pelas 

responsabilidades de cunho ambiental. 

 

Perguntado sobre seus hábitos alimentares responde que “come de tudo”. Essa resposta 

identifica prontamente a falta de busca por respostas mais contundentes, criativas e pelo 

menos quotidianas, pois se “come de tudo”, isso pode representar um pobre cardápio 

repetitivo, pois é o que se coloca diariamente à mesa. O empobrecimento da família pode 

identificar que o cardápio seja muito simples para trazer qualquer outra modalidade de 

opções.  

 

Participa da compra de bens alimentícios sem ter qualquer consciência ambiental sobre os 

impactos que esses alimentos possam causar à saúde dos que consomem pois... “ Eu compro 

muito arroz, feijão e não compro muita besteira”. Compra às vezes alguns enlatados e óleos 

sem ter a mínima noção sobre os transgênicos. 

 

Nunca participou de atividade ambiental patrocinada por ONGs que atuam localmente, ou 

mesmo os eventos articulados pelas associações locais.  

 

Tulísio termina sua participação na entrevista através de apresentação de informações 

continuamente pouco comprometidas com o meio ambiente em que vive. Tais informações 

dadas pelo entrevistado carecem de contextualidade e interesse por assuntos afetos ao meio 

ambiente. Mesmo assim depõe que é importante que os novos jovens possam obter 

informações ambientais e participar mais efetivamente da vida do bairro. 
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6.3 Análise Intergeracional entre os Grupos Familiares  

 

6.3.1 Sr. Miranda e Sra. Maíra 

 

Para concluir as análises dos sujeitos aqui pesquisados, buscou-se cruzar as informações entre 

os dois grupos de famílias pesquisadas, em especial identificar a diferença entre os dois 

representantes mais idosos, entre os dois intermediários e, por fim, os dois sujeitos mais 

jovens. Desta forma será possível levantar quais influências formativas foram transmitidas e 

recebidas entre os mais idosos, os filhos do grupo intermediário e os filhos mais jovens 

quanto aos valores e condição moral diante da relação entre estes pesquisados e o meio 

ambiente.    

 

A geração familiar do Sr. Miranda e da Sra. Maíra foi aquela em que o seu maior 

envolvimento ocorreu em função da sobrevivência, da construção do patrimônio e da 

estrutura familiar. Tais investimentos ocuparam a maior parte do tempo de suas vidas. 

 

Os aspectos relacionados à consciência ambiental adquirida pelas gerações mais idosas, 

inicialmente referentes à primeira família aqui pesquisada (Sr. Miranda) identificam que as 

informações recebidas ao longo dos anos têm surtido influências significativas quanto à 

formação da consciência mais preocupada por um ambiente mais saudável, embora a 

trajetória de vida desta geração tenha tido limitações por estar mais voltada à construção de 

bens patrimoniais. Por outro lado o comportamento de seus antecedentes e da própria 

sociedade também identificam falta de estímulos ou uma cultura voltada para a construção de 

ambientes ecologicamente saudáveis.  

 

As diferenças das informações recebidas pelo Sr. Miranda em comparação com a Sra. Maíra 

são relevantes. A participação pública e busca de orientações a respeito do meio ambiente 

além da convivência em espaços higienizados sempre foi uma preocupação central de Sr. 

Miranda, ao contrário quanto ao que se observara em relação a tais aspectos pela Sra. Maíra.  

O Sr. Miranda conseguiu construir uma família mais organizada, mais colaborativa e 

economicamente mais independente. A Sra. Maíra, pelo contrário, desloca há muitos anos 

todas suas preocupações em função de buscas por uma sobrevivência e manutenção de 

relações econômicas imediatistas. Dentro desse quadro é possível elencar, portanto, quanto 
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tempo e energia foram destacados para a passagem de informações importantes para a 

construção de consciências ambientais dos sucessores mais jovens.  

 

Embora nos dois casos, entre o Sr. Miranda e Sra. Maíra, percebe-se claramente que a escola 

não teve nenhuma influência quanto à formação de suas consciências ambientais. Mesmo que 

possamos enxergar coincidências quanto às relações imediatistas entre os dois pesquisados, a 

busca do Sr. Miranda se diferencia a partir do momento em que o mesmo tem nítida 

preocupação com o seu entorno, com as políticas públicas praticadas localmente, pela 

interferência dos projetos governamentais além de uma visão mais acurada de causa e efeito. 

Nesse sentido O Sr. Miranda busca, portanto, caminhar em direção à formação de uma 

consciência setorial, seja pela importância dos conhecimentos acumulados, pelo ativismo de 

suas lutas, seja pelo interesse por temas correlacionados e transmitidos através de publicações 

televisivas, impressas e audio-fonadas. 

 

Há também clara percepção dos dois pesquisados quanto às alterações ambientais locais que 

foram ocorrendo ao longo dos anos no bairro, porém com uma leve diferença em função das 

atitudes. A Sra. Maíra se comporta de forma a se manter na defensiva de tais impactos de 

maneira a não demonstrar a menor condição de enfrentamento que possa possibilitar 

melhorias de seu ambiente doméstico, seja no entorno de sua residência, no próprio bairro e 

demais adjacências. Sua atitude limita-se apenas a identificar os desarranjos ocorrentes, sem 

qualquer reação planejada ou busca de outros meios que possam intervir e resultar num 

ambiente saudável.  

 

A Sra. Maíra conseguiu repassar alguns valores de comportamento quanto estimulou seus 

sucessores a trabalhar na profissionalização de seu único meio de vida: a reciclagem de 

resíduos sólidos recolhidos no bairro. Enquanto a passagem de tais valores esteja relacionada 

diretamente ao seu sucessor mais imediato, o Sr. Flontez, enquanto condição de 

sobrevivência, pelo contrário, a passagem de tais valores para o neto, Tulísio, ocorreu de 

forma a considerar tal atuação como “ajuda” ao desenvolvimento e reprodução de tais 

trabalhos. O principal investimento que a família consegue estabelecer na relação com o neto 

está relacionado à manutenção do mesmo na condição de estudante.  
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Embora seja clara a manifestação de tais investimentos proporcionados pela geração de Sra. 

Maíra ao mais jovem, Tulísio, por outro lado não há nenhum acompanhamento sobre o 

desenvolvimento escolar do mesmo, acreditando que a escola seja a única responsável pela 

formação de consciências, percebe-se. 

 

 

6.3.2 Sr. Montez e Sr. Flontez 

 

Os entrevistados Sr. Montez e o Sr. Flontez, filhos do Sr. Miranda e da Sra. Maíra 

respectivamente, demonstraram não ter obtidos informações precisas ou que de alguma forma 

estivessem relacionadas ao tema ambiental ou a qualquer processo que tenha colocado a 

preservação do meio ambiente como parte curricular dos temas abordados nos períodos em 

que frequentaram os primeiros anos escolares. Demonstraram também não ter recebido 

informações neste nível de seus pais, não havendo, portanto a passagem de valores 

específicos que pudessem cunhar comportamentos e a conscientização destes pesquisados.  

 

O Sr. Montez obteve mais facilidade quanto ao entendimento dos questionados do 

pesquisador, diferentemente de Flontez, que teve dificuldades expressivas quanto à 

interpretação e construção de respostas. Esta questão pode ser explicada pelo fato de que a 

família de Montez possibilitou maiores condições estruturais e econômicas, liberando esta 

geração para um relacionamento mais próximo aos processos formativos e desenvolvimento 

do diálogo intergeracional.  

 

Os dois entrevistados, por outro lado, apresentaram maior interesse em responder sobre 

questões afetas ao meio ambiente e ao saneamento ambiental, quando tais informações 

fossem obtidas fora do círculo escolar, principalmente aquelas colhidas em seus cotidianos. 

Estes sujeitos têm consciência plena da importância dos diversos processos informativos 

transmitidos através da televisão e outros meios de comunicação formais e informais, de 

maneira que procuram contribuir efetivamente com uma postura cidadã preocupada com a 

qualidade de vida das pessoas de sua comunidade. Nestes casos o Sr. Montez tem mais 

influência para transmitir informações ambientais para seus filhos em comparação com o Sr. 

Flontez, pois tem maior capacidade para o diálogo e maior independência econômica e 

profissional. 
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Estes detêm uma precisa informação de que a escola atual está mais atenta quanto às questões 

relacionadas aos temas ambientais, talvez por acompanhar de perto o desenvolvimento escolar 

de seus filhos que frequentam ou frequentaram a escola (ensino fundamental) local. Percebem 

que a falta de uma boa gestão sustentável no trato com os recursos naturais resultará em 

desperdícios irrecuperáveis ao meio ambiente de forma a proporcionar maiores custos para a 

relação da vida com qualidade. Percebem também o egocentrismo da sociedade e das pessoas 

locais, o que não contribui com a construção de atitudes cidadãs para o enfrentamento dos 

problemas e dos impactos. Será que tais posições possam ter sido transmitidas por seus pais?  

 

A condição apresentada pelos entrevistados sobre o papel exercido pelos órgãos responsáveis 

mais diretamente pela proteção do meio ambiente é crítica e pouco cuidadosa, denunciando a 

falta de capacidade, preparo e efetiva presença destes organismos de forma a concluir a 

inexistência dos mesmos perante aos problemas causados no setor. O sentido apresentado por 

estes pesquisados identificam que caberia a estes órgãos a delegação e solução das 

consequências dos impactos ambientais, de maneira que deveria haver mais autoridade 

imposta localmente. Este sentimento de autoridade é percebido pela postura adotada destes 

com seus filhos durante alguns momentos da abordagem das entrevistas, resultando numa 

transferência cuidadosa de valores morais. 

 

Denunciaram as alterações antrópicas desde a década de 80, identificando a perda e o 

sentimento de pertencimento dos ambientes locais e do habitat. Equiparam seus filhos com o 

temor das doenças de veiculação hídrica como mecanismo de segurança para garantir o 

afastamento dos mesmos destes ambientes insalubres, porém sem apresentar soluções 

coletivas ou arranjos institucionais que pudessem envolver de forma planejada, denotando 

assim a construção de consciências imediatistas. 

O Sr. Montez aprendeu pouco, mas tem informações de cunho ambiental a partir de sua filha, 

Talissa. Tal agregação de informações ambientais é obtida a partir do acompanhamento 

escolar e uma efetiva proximidade com os cuidados e tarefas realizadas em apoio e junto aos 

seus filhos. Tal acompanhamento ocorre por meio de leituras dos trabalhos ou das expressões 

artísticas apresentadas na escola como fruto dos trabalhos educacionais.  
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Outro aspecto fundamental quanto à obtenção de importantes informações ambientais por 

parte do pesquisado ocorre quando o mesmo relaciona diretamente as transformações 

ambientais ocorrentes, e identifica que tiveram origem antrópica, relacionando as fontes 

desses problemas. 

 

Quanto à identificação de um meio ambiente sustentável, Montez tem mais condições em 

comparação ao Sr. Flontez, pois detêm mais informação sobre a necessidade dos ecossistemas 

como condição de sustentação da vida seja a partir de seus relatos sobre a importação da 

arborização, seja pela manutenção da biodiversidade local. Flontes, por sua vez consegue ler 

sobre tais relevâncias a partir de suas relações mais diretas e dependentes de seu meio 

profissional e à sua saúde pessoal, pois entende a necessidade da arborização urbana, p.ex., 

para melhor sua condição respiratória prejudicada por sua função trabalhista.  

 

Os dois entrevistados reconhecem a importância da escola para a formação de consciências, 

seja para obtenção de informações que possam alicerçar a mudança de comportamentos que 

identificam como “complicados” para o resgate e o retorno de uma qualidade de vida antes 

existente. Embora desconheçam quais os tipos de educação, se formal ou não formal, que 

poderiam ser mais desenvolvidas no bairro, analisam como de fundamental importância para 

a veiculação de saberes importantes que possam alterar a atual rota de degradação percebida 

através da presença de ONGs do setor. Por outro lado o Sr. Montez não acredita na 

conscientização ambiental através de processos formativos por meio da escola em relação aos 

adultos ou pessoas de idades mais avançadas. Neste aspecto demonstra estar consciente do 

significado e da importância do tema ambiental, exportando para fora a falta de atitudes de 

seus semelhantes que possam identificar responsabilidade e respeito para com o meio 

ambiente. 

 

É notório o grau de desenvolvimento formativo entre os dois pesquisados na medida em que o 

Sr. Montez demonstra deter bem mais informações e posicionamentos do que o Sr. Flontez, 

estando assim mais capacitado em desenvolver-se para uma condição mais estratégica e 

planejada, porém sem abandonar sua atual condição de uma consciência imediatista. Talvez a 

condição de uma consciência imediatista para os dois pesquisados possa ser justificada pela 

falta da apresentação de soluções técnicas ou articulações para enfrentar de forma mais efetiva 

os impactos causados pela ação humana. O Sr. Flontez mantém preocupações voltadas à 
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manutenção da sobrevivência pessoal e de seus familiares. Não assimilou e nem mesmo pode 

incorporar tais informações, muito menos praticá-las de forma a torná-las assumidamente 

conscientes em seu comportamento cotidiano, mesmo tendo obtido informações precisas 

sobre a qualidade do meio ambiente local. 

 

As influências recebidas pelos pais dos dois entrevistados dão condição suficiente para que 

possam ter uma percepção ambiental de seu habitat, demonstrando a força e o poder das 

influências dos trabalhos executados por organizações não governamentais que atuaram 

localmente. Diferentemente de Montez, Flontez não acredita na capacidade da escola para a 

formação de consciências preocupadas como o meio ambiente, porém não apresentou 

qualquer comprovação palpável para este fato. 

 

 

6.3.3 Talissa e Tulísio: 

 

Talíssa e Tulísio demonstraram muita atenção e interesse pela entrevista. Durante a entrevista 

da Talíssa observei que as questões ambientais tratadas foram percebidas numa forma mais 

consciente, dado as informações recebidas através da escola. Por outro lado há 

expressivamente bem mais informações acumuladas por Talíssa, seja pela escola ou através 

das influências intergeracionais de seus familiares.  

 

A presença de Talíssa e Tulísio na escola, como meio para alcançar uma melhor qualidade de 

vida é, de fato, observada como uma passagem de valores de seus pais e avós. Por outro lado 

as influências transgeracionais repassadas por seus antecessores em relação aos ambientes 

fora escola demonstram apenas um cuidado em relação à qualidade das águas para a 

veiculação de doenças hídricas, portanto tais cuidados estariam relacionados a preocupações 

pela própria qualidade de vida destas pessoas, mas não quanto ao meio ambiente. 

Efetivamente não há qualquer possibilidade de verificação de ações planejadas voltadas ao 

enfrentamento de problemas ambientais seja pelos pais ou avós que possam, por 

consequência, serem transpassadas aos seus descendentes, mesmo havendo um razoável 

diferencial entre tais famílias quanto à bagagem de informações recebidas, acumuladas e 

refletidas. 
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Talvez não tenha sido objeto de interesse a existência de informações ambientais de forma 

que tais atributos pudessem surtir impactos claros para estas famílias, dado que Talíssa tem 

recebido mais informações da escola quanto ao tema do que Tulísio. A diferença entre os dois 

pesquisados, conclui-se, identifica a falta de conhecimentos e informações ambientais 

acumuladas pela família mais pobre.  

 

Enquanto Tulísio ocupa seu tempo com divagações imprecisas para a formação de uma 

consciência ambiental, portanto voltado à condução de um pensamento mais imediatista, 

Talíssa caminha para a formação de um pensamento mais estratégico, dado seu interesse, 

atenção e organização de informações recebidas pelas gerações mais idosas e pela escola. As 

informações relatadas por Tulísio careceram de contextualidade e interesse por assuntos 

afetos ao meio ambiente. Mesmo assim Tulísio depõe que é importante que os novos jovens 

possam obter informações ambientais e participar mais efetivamente da vida do bairro. 

 

A escola local não tem praticado, efetivamente, uma aproximação junto à comunidade para o 

debate de temas ambientais, talvez por desinteresse de seus gestores, talvez pela falta de 

conhecimento puro e simples de temas tão complexos mesmo para a atualidade. Embora os 

meios de informação e estruturas pedagógicas tenham voltado mais atenção e demonstrado 

maior interesse pelas questões ambientais como é sabido por todos, o resultado desta pesquisa 

junto a Talíssa e ao Tulísio identifica a falta de que tais objetos ainda se fizeram sentir nestes 

lares e nestas estruturas escolares.  

 

As alterações sobre a disponibilização do tema pela escola durante os diversos períodos 

referentes às três gerações pesquisadas neste trabalho são crescentemente relevantes de forma 

a demonstrar falta de parâmetros entre a geração mais idosa em relação a mais jovem. Por 

outro lado a geração mais idosa se alimenta de informações através de seus entes mais jovens, 

reformando conceitos e valores sobre um novo mundo que se desponta para o uso de 

tecnologias avançadas e soluções mais palpáveis e acessíveis a todos.  

 

O padrão de informação ambiental obtida pela terceira geração, mais jovem, através da escola 

tem identificado um formato ainda estático, pois os relatos de Talíssa e Tulísio conferem 

esses procedimentos na medida em que os conteúdos não se dinamizam em relação aos 

problemas locais e quotidianos. A distância em relação ao processo formativo destes jovens 
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pode ser corrigida por meio de outros esquemas de comunicação como, por exemplo, a 

internet e acesso a informações pré-concebidas pelas gerações mais idosas. Esses 

procedimentos, hoje sob o comando do governo municipal, perdem pela falta de inovação e 

de estimulação às camadas mais jovens que buscam elementos mais interativos e dinâmicos 

de comunicação (Evilaine, 2002). 

 

A transmissão de valores e atitudes morais quanto ao tema ambiental consolida a percepção 

de que as relações transgeracionais foram bem sucedidas (Talíssa) ou sucedidas a contento 

(Tulísio). A influência da escola foi bem superior em se tratando da contribuição para a 

incorporação de informações ambientais. Esta geração mais jovem é, portanto, 

significativamente diferente de sua geração antecessora, onde a principal formação para a 

construção de uma consciência ambiental plena tem sido buscada fora de ambientais escolares 

formais. 

 

Observa-se a plena assistência de Talíssa por parte de seus antecessores geracionais, que dão 

todo o suporte patrimonial e estrutural, e as condições necessárias para a recepção de 

conhecimentos seja de origem da escola, seja fora destes ambientes escolares. Por outro lado a 

independência percebida por este pesquisador pela forma como a entrevistada respondeu aos 

desafios do roteiro semiestruturado identifica uma infância vivida pela mesma (DeMartini, 

2000). 

 

Percebe-se, finalmente, uma distinta condição quanto à diferença de status social entre classes 

sociais representadas pelas duas famílias: famílias mais organizadas (Grupo “A”) x famílias 

preocupadas com a própria sobrevivência (Grupo “B”). 

 

 

7 Considerações Finais 

 

7.1 Visão Intergeracional 

 

A bibliografia sobre o desenvolvimento de pesquisas científicas para as diversas etapas 

geracionais, conforme Motta (2010) é escassa, geralmente na área médica, e não há quase 

nada no campo das Ciências Sociais. Embora haja um reconhecimento acadêmico quanto a 
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este fato, tentarei trazer algumas contribuições que possam caminhar na direção de uma 

construção sobre a abordagem analítica a partir dos conceitos abordados pelos trabalhos 

desenvolvidos pelos autores Trzonowicz e do dossiê articulado por Tomizaki.  

 

Durante a análise dos indivíduos pesquisados por este trabalho ficou evidente a afirmação de 

alguns conceitos fundamentais entre as três gerações no tocante à influência para a passagem 

de valores, conhecimentos e demais atitudes inerentes. Porém também é verdade que, 

segundo Tomizaki (2010) “... há impossibilidade da coexistência de diferentes gerações no 

mesmo espaço social”, o que torna cada geração um misto das influências recebidas e 

internalizadas com uma busca incessante para a formação de uma personalidade 

independente. Tal questão ficou ainda mais evidente junto aos entrevistados mais jovens, 

Talíssa e Tulísio.  

 

Assim, a partir destas observações é contundente a percepção destas rupturas e continuidades 

de uma geração a outra, pois as alianças ocorrem nos momentos em que se observam 

nitidamente necessidades de interdependência e as rupturas quando os sujeitos buscam se 

adaptar a novos grupos culturais e ao novo contexto social, gerando aí novos parâmetros para 

o pertencimento. Essas diferenças se evidenciaram em cada uma das três gerações familiares. 

 

Embora as diferenças entre as gerações pesquisadas possam ter sido apresentadas de forma 

significativamente sutil, “a constituição de um novo "modo de geração", que possa ser 

identificado como tal pelas diferenças que demonstra em relação às gerações anteriores, é 

motivada pelas transformações na sociedade (Mannheim, [1928] 1990, p. 65)”, aclarando 

ainda mais minha observação sobre a busca de independência para a construção de 

consciências individuais. 

 

Ainda comparando as duas famílias que foram focadas neste trabalho, em se tratando das 

diferenças entre as mesmas, embora as faixas etárias dos mais idosos sejam sutilmente 

equivalentes, num “mesmo período histórico, mesmo que haja coincidências nas fases de 

formação num mesmo período de tempo, quanto aos ciclos da vida, não é suficiente para 

concluir que estes constituirão uma geração” (TOMIZAKI, 2010). 
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Nesse sentido todos os entrevistados constituem “apenas uma situação de pertencimento 

potencial a uma geração, não se efetivando sem a constituição de uma situação material e 

simbólica capaz de criar o pertencimento a uma coletividade (Tomizaki, 2010): nesse sentido 

é possível uma analogia entre a situação de classe e a situação de geração”. É no sentido da 

aceitação de um dado grupo, uma sociedade, que se constrói a identidade humana 

(Mannheim, op. cit.).  

 

Estes indivíduos “vivem gerações diferentes que, apesar do tempo vivido ser o mesmo tempo 

real, de fato, elas vivem todas em um tempo interior completamente diferente do ponto de 

vista qualitativo” (Mannheim, [1928] 1990, p. 34) e onde este defende que "o essencial em 

todo processo de transmissão é que a nova geração cresce imersa em comportamentos, 

sentimentos e atitudes herdadas". 

 

Os conjuntos geracionais definidos por Tomizaki também ajudam a esclarecer condições 

interessantes sobre alguns aspectos que contribuem efetivamente para estabelecer critérios e 

diferenças entre as gerações pesquisadas, que foram identificadas e observadas por este 

pesquisador como: (i) idade; (ii) situação de classe; (iii) experiências comuns (concretas ou 

simbólicas); (iv) relação com outras gerações (sucessoras ou antecessoras); (v) conjuntura 

histórica (social, econômica e política) na qual se inscrevem as gerações; (vi) família/relações 

de parentesco (TOMIZAKI, 2010).  

 

Os estudos desenvolvidos por Lima & Almeida (2010) sobre a produção da desigualdade 

econômica baseados nos processos dinâmicos de transmissão de recursos materiais e/ou 

simbólicos que podem ser mobilizados na luta para garantir, aos mais jovens, acesso a uma 

proporção considerada correta ou justa da riqueza coletivamente produzida em uma dada 

sociedade ocorreu em relação aos esforços conquistados pelos mais idosos sobre os mais 

jovens. Na medida em que enfrentamentos e fase de desenvolvimento tecnológicos puderam 

traçar um maior conforto para estes últimos, pode-se concluir por um sucesso restrito à 

família de Tulísio e Flontez e um pleno sucesso em função das conquistas que melhor 

provisionaram Talissa e Montez.  

 

Já em função da transmissão de recursos simbólicos e materiais no momento em que se 

coloca a escola como um meio necessário para a busca de uma melhor qualidade de vida, 
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identifica-se uma notável contradição: a disposição para incentivar os filhos e filhas a investir 

na escola é contraposta tanto a pouca esperança de ver esse investimento dar frutos, quanto ao 

medo de que o adiamento da entrada no mercado de trabalho tenha um efeito nocivo sobre a 

estrutura moral dos seus filhos. O trabalho assume, então, uma dupla função: proteger contra 

um mau investimento e preparar para o futuro (Lima & Almeida, 2010). Esta observação 

revela um nítido formato comportamental da família da Sra. Maíra em relação aos seus 

descendentes. As autoras confirmam o surgimento de complicações quando observam quão 

pouco o sistema de ensino tem a oferecer às suas crianças, apesar de todas as transformações 

por que passou a escola brasileira e de que são testemunhas (Lima & Almeida, 2010). 

 

Neste sentido Perosa (2010), conclui que, conforme Saint-Martin & Gheorghiu (2010), as 

diferenças produzidas pela passagem por um sistema de ensino desigual, que afetam 

decisivamente a definição dos papéis sociais, evidenciando o componente propriamente 

escolar destas definições contribuem significativamente para uma gestão das diferenças entre 

gerações. São fronteiras sociais e simbólicas, produzidas coletivamente e que, portanto, são 

históricas, em movimento, contingenciais, mas, ao mesmo tempo, possuem raízes antigas e 

duráveis que sobrevivem.  

 

Goldani (2010) informa que em razão do aumento da esperança de vida humana ocorreu 

ampliação da transferência de recursos materiais e simbólicos entre avós, pais e filhos/netos, 

principalmente dos mais velhos aos mais novos sob o aspecto de bens materiais e dos mais 

novos aos mais velhos sob bens subjetivos. 

 

Isto ficou muito claro quanto à transferência de recursos materiais dos mais idosos para os 

mais jovens. Porém não obtive informações que pudessem confirmar se houve a transferência 

das modalidades de recursos dos mais jovens para as gerações mais idosas. Ou seja, tanto 

Talíssa quanto Tulísio ainda são muito jovens para estarem numa relação de independência 

para a geração de riquezas através de premente atuação no mercado, enquanto que Montez e 

Flontez, embora participem de tal mercado, demonstraram apenas a recepção de bens 

materiais de Miranda e Maíra.  

 

No caso mais especial de Flontez, o mesmo voltou a morar com seus pais, confirmando os 

resultados do trabalho de Goldani (2010) e apontando que é correta a afirmação de Turra 
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(2000), onde o autor destaca que, no Brasil, os fluxos intergeracionais fluem dos mais velhos 

para os mais jovens. 

 

Castells (2002) traz a contribuição de novos conceitos para analisar os fenômenos que 

observa. Fala de uma identidade legitimadora, correspondente às classes ou organizações 

dominantes, outra de resistência, que é a das pessoas, grupos, comunidades, nações, que se 

encontram na situação de dominados e, por fim, identidade de projeto, que são aqueles casos 

em que pela e apesar da opressão, os dominados conseguem construir uma proposta 

alternativa e mais satisfatória para eles próprios (Trozonowicz, 2006). 

 

A identidade individual é plural, social tanto quanto a coletiva. Freud (1953) ensinava que a 

identidade individual, desde o início, e simultaneamente é social. Mas, o conjunto das 

identificações de um sujeito não forma um sistema relacional coerente. Isso, no nível coletivo, 

com um olhar contemporâneo, parece praticamente natural, já que não se espera de um 

conjunto de pessoas a homogeneidade de identidades. Esta concepção tem consequências na 

educação, quando trata como se fossem homogêneas a personalidade da criança bem como a 

do adulto, tanto em cada indivíduo como no conjunto dos grupos presentes em instituições 

educativas. Na verdade, as identidades são fragmentadas e plurais. Há conexão entre o 

“dentro” e o “fora” da identidade coletiva e individual, ainda que seja difícil “perceber” 

conexões, do ponto de vista objetivo (Trzonowicz, 2006). – Família A x B. 

 

 

7.2 Alguns aspectos comportamentais comuns entre os dois grupos familiares – 

Análise segundo perspectivas de Bourdieu 

 

Alguns procedimentos teóricos possibilitaram a construção visando a formulação dos aspectos 

comportamentais dos entrevistados através de uma base sociológica construída a partir da 

visão de Pierre Bourdieu (1970). Nesse sentido pude elencar uma série de observações que, 

analisar os grupos entrevistados, olhando suas relações com a sociedade local, com os 

negócios, a relação com o sistema educacional formal e não formal, pude perceber algumas 

sintonias significativas que pontuo a seguir, convidando o leitor a se abastecer antes quanto à 

teoria deste notório sociólogo francês.  
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No que tange aos dois grupos familiares geracionais, o pensamento aleatório, identificando a 

falta de um planejamento para ações de médio e longo prazo demonstram uma trajetória 

educacional especialmente curta. Tais famílias não obtém acesso às informações de nível 

médio ou alto referentes ao setor específico as quais tanto se relacionam ou dependem, além 

de não dispor de recursos econômicos independentes e culturais que possam gerar condições 

para tais acessos. 

 

A linguagem do quotidiano e as relações de consumo identificam um padrão comum de classe 

média e baixa, segundo os padrões locais, não se apresentando em redes sociais, nem em 

bloco. Porém especialmente a família de classe média espelha sua condição social nas classes 

mais elevadas, enquanto a de classe baixa liga-se apenas em sua sobrevivência mais imediata. 

 

Em ambas as famílias pesquisadas observa-se que não há comportamento esnobe, não se 

isolam da sociedade local, embora não participem de reuniões sócio-culturais relacionadas a 

busca de distinções econômicas. Sendo assim não há buscas sobre eventos culturais para se 

distinguir dos demais grupos familiares locais que os rodeiam, identificando terem 

comportamentos sociais, profissionais e econômicos heterogêneos. 

 

Quanto a distinção entre gêneros, percebe-se nitidamente uma busca pela igualdade de papeis. 

Baseado pelo layout das residências e do vestuário, tentam copiam, entre ambos os gêneros, o 

designer dominante. 

 

Os mais idosos, respectivamente, sempre influenciam a formação de seus descendentes mais 

próximos, porém sem um capital cultural pré-estabelecido e acumulado pelas gerações 

anteriores demonstrando a não apropriação da arte observadas por paredes e prateleiras 

vazias. Tais condições sociais resultam na falta de intervenções das duas famílias no sentido 

de praticar a reprodução cultural burguesa (acessos culturais às artes, música, cinema, etc.). 

Por outro lado, há mais significativos investimentos educacionais quanto à última geração, 

mais jovem. 

 

A desigualdade na busca do padrão escolar culturalmente mediano é notório principalmente 

quanto a família mais empobrecida. Os recursos para acesso ao capital cultural são, portanto, 

bem diferenciado pelas classes sociais das duas famílias, principalmente quando comparadas 
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entre si (Grupos familiares A e B), porém identificando a diminuição do sucesso e do 

desempenho escolar, embora haja boa vontade cultural da família mais bem posicionada 

economicamente. A estudante mais jovem, de classe média-baixa, age centrada, seriamente, 

porém sem excentricidade, no meio escolar, compensando significativamente a falta de alguns 

atributos necessários ao alcance da busca de um “dom” para o sucesso escolar. 
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10 Anexos 

 

10.1 Autorização do Conselho de Ética em Pesquisa – CEP 
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10.2 Ocorrências internacionais que influenciaram a Educação Ambiental mundial 

 
 

Ano   
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1966 

1968 

Anos 1960 

Publicação de Primavera Silenciosa, por Rachel Carlson 

Utilizada a expressão Educação Ambiental (Environmental Education) na Conferência de 

Educação da Universidade de Keele, Grã-Bretanha 

Pacto Internacional sobre os Direitos Humanos - Assembléia Geral da ONU 

Fundação do Clube de Roma 

 

1972 

 

 

1973 

1974 

 

1975 

 

 

1976 

 

 

 

 

1977 

 

1979 

Anos 1970 

Publicação do Relatório Os Limites do Crescimento - Clube de Roma 

Conferência de Estocolmo - discussão do desenvolvimento e ambiente, conceito de 

ecodesenvolvimento; Recomendação 96 - Educação e Meio Ambiente 

RegistroMundial de Programas em Educação Ambiental, EUA 

Seminário de Educação Ambiental em Jammi, Finlândia - Educação Ambiental é 

reconhecida como educação integral e permanente 

Congresso de Belgrado - Carta de Belgrado - estabelece as metas e princípios da 

Educação Ambiental 

Programa Internacional de Educação Ambiental - PIEA - UNESCO 

Reunião Sub-regional de Educação Ambiental para o Ensino Secundário, Chosica, Peru - 

discussão sobre as questões ambientais na América Latina estarem ligadas as 

necessidades de sobrevivência e aos direitos humanos 

Congresso de Educação Ambiental - Brazzaville, África - reconhece a pobreza como 

maior problema ambiental 

Conferência de Tbilisi, Geórgia - estabelece os princípios orientadores da EA e enfatiza 

se caráter interdisciplinar, critico, ético e transformador 

Encontro Regional de Educação Ambiental para América Latina em San José, Costa Rica 

 

1980 

 

Anos 1980 

Seminário Regional Europeu sobre Educação Ambiental para Europa e América do Norte 

- assinala a importância do intercâmbio de informações e experiências 
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1987 

 

 

 

 

1988 

 

1989 

Seminário Regional sobre Educação Ambiental nos Estados Árabes, Manama, Barein - 

UNESCO/PNUMA 

Primeira Conferência Asiática sobre Educação Ambiental Nova Delhi, Índia  

Divulgação do relatório da Comissão Brundtland - Nosso Futuro Comum 

Congresso Internacional da UNESCO/PNUMA sobre Educação e Formação Ambiental - 

Moscou - realiza a avaliação dos avanços desde Tbilisi, reafirma os princípios de 

Educação Ambiental e assinala a importância e necessidade de pesquisa e da formação 

em Educação Ambiental 

Declaração de Caracas - ORPAL/PNUMA - sobre Gestão Ambientalna América - 

denuncia a necessidade de mudar o modelo de desenvolvimento 

Primeiro Seminário sobre Materiais para a Educação Ambiental 

ORLEAC/UNESCO/PIEA, Santiago, Chile 

Declaração de Haia, preparatório da Rio-92 - aponta a importância da cooperação 

internacional nas questões ambientais 

 

1990 

 

 

 

1991 

1992 

 

 

 

1993 

 

1994 

 

1995 

 

 

 

Anos 1990 

Conferência Mundial sobre Ensino para Todos - Satisfação das Necessidades Básicas de 

Aprendizagem, Jomtien, Tailândia - destaca o conceito de analfabetismo ambiental 

ONU declara o ano 1990 como o Ano Internacional do Meio Ambiente 

Reuniões preparatórias para a Rio-92 

Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, UNCED, Rio-92 

Criação da Agenda 21 

Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis, Fórum das ONGs 

Carta Brasileira de Educação Ambiental, MEC 

Congresso Sul-Americano, Argentina - continuidade Rio-92 

Conferência dos Direitos Humanos, Viena 

Conferência Mundial de População, Cairo 

I Congresso Ibero-americano de Educação Ambiental, Guadalajara, México 

Conferência para o Desenvolvimento Social, Copenhague - criação de um ambiente 

econômico-político-social-cultural e jurídico que permita o desenvolvimento social 

Conferência Mundial da Mulher, Pequim 

Conferência Mundial do Clima, Berlim 

Conferência Hábitat II, Istambul 
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1996 

1997 

II Congresso Ibero-americano de Educação Ambiental, Guadalajara, México 

Conferência sobre Educação Ambiental, Nova Delhi, Índia 

Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade: Educação e 

Conscientização Pública para a Sustentabilidade, Thessaloniki, Grécia 

Tabela II: Acontecimentos no Brasil que influenciaram a EA  

Ano  

 

1971 

 

1972 

 

 

 

 

1973 

 

 

1977 

 

 

 

1978 

Anos 1970 

Cria-se no Rio Grande do Sul a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural 

(AGAPAN) 

A Delegação Brasileira na Conferência de Estocolmo declara que o país está "aberto à 

poluição, porque o que precisa é dólares, desenvolvimento e empregos" - apesar disso, 

contraditoriamente, o Brasil lidera os países do Terceiro Mundo para não aceitar a 

Teoria do Crescimento Zero proposta pelo Clube de Roma 

Cria-se a Secretaria Especial do Meio Ambiente, SEMA, no âmbito do Ministério do 

Interior, que, entre outras atividades, contempla a Educação Ambiental 

SEMA constitui um grupo de trabalho para a elaboração de um documento sobre a 

Educação Ambiental, definindo o seu papel no contexto brasileiro 

Seminários, Encontros e debates preparatórios à Conferência de Tbilisi são realizados 

pela FEEMA, RJ 

A Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul desenvolve o Projeto Natureza (1978 -

1985) 

Criação de cursos voltados às questões ambientais em várias universidades brasileiras 

 

1984 

 

1986 

 

 

 

Anos 1980 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) apresenta uma resolução, 

estabelecendo diretrizes para a Educação Ambiental 

A SEMA e a Universidade de Brasília organizam o primeiro Curso de Especialização 

em Educação Ambiental (1986-1988) 

I Seminário Nacional sobre Universidade e Meio Ambiente 

Seminário Internacional de Desenvolvimento Sustentado e Conservação de Regiões 
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1987 

 

 

 

1988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989 

Estuarinas - Lagunares (Manguezais), São Paulo 

O MEC aprova o Parecer nº 226/87, do conselheiro Arnaldo Niskier - inclusão da 

Educação Ambiental nos currículos escolares de 1º e 2º graus 

II Seminário Universidade e Meio Ambiente, Belém, Pará 

A Constituição Brasileira de 1988, art. 225 no capítulo VI - Do Meio Ambiente, inciso 

VI - destaca a necessidade de promover a Educação Ambiental em todos os níveis de 

ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Para 

cumprimento dos preceitos constitucionais, leis federais, decretos, constituições 

estaduais e leis municipais determinam a obrigatoriedade da Educação Ambiental 

Fundação Getúlio Vargas traduz e publica o relatório Brundtland, Nosso Futuro 

Comum 

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo e a CETESB publicam a 

edição-piloto do livro Educação Ambiental - Guia para Professores de 1º e 2º graus 

I Fórum de Educação Ambiental - São Paulo 

Criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), pela fusão da SEMA, SUDEPE, SUDHEVEA e IBDF, onde funciona a 

Divisão de Educação Ambiental 

Programa de Educação Ambiental da Universidade Aberta da Fundação Demócrito 

Rocha, por meio de encartes nos jornais de Recife e Fortaleza 

Primeiro Encontro Nacional sobre Educação Ambiental no Ensino Formal, IBAMA - 

UFRPE, Recife 

Cria-se o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) no Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), apoiando projetos que incluem a Educação Ambiental 

III Seminário Nacional sobre Universidade e Meio Ambiente, Cuiabá, Mato Grosso 
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1990 

 

 

 

 

1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1992 

 

 

 

 

 

 

1993 

 

 

 

 

 

1994 

 

 

Anos 1990 

I Curso Latino-Americano de Especialização em Educação Ambiental, PNUMA - 

IBAMA -CNPq -CAPES - UFMT, Cuiabá, Mato Grosso (1990 -1994) 

IV Seminário Nacional sobre Universidade e Meio Ambiente, Florianópolis, Santa 

Catarina 

MEC, Portaria nº 678 (14/05/91) institui que todos os currículos nos diversos níveis de 

ensino deverão contemplar conteúdos de Educação Ambiental 

Projeto de Informações sobre Educação Ambiental, IBAMA - MEC 

Grupo de Trabalho para Educação Ambiental coordenado pelo MEC, preparatório à 

Conferência Rio-92 

Encontro Nacional de Políticas e Metodologias para Educação Ambiental, MEC-

IBAMA-Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República - UNESCO-

Embaixada do Canadá 

II Fórum de Educação Ambiental - São Paulo 

Criação dos Núcleos Estaduais de Educação Ambiental do IBAMA (NEAs) 

Participação das ONGs do Brasil no Fórum de ONGs e na redação do Tratado de 

Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis 

O MEC promove no CIAC do Rio das Pedras em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, o 

Whoskshop sobre Educação Ambiental , cujo resultado se encontra na Carta Brasileira 

de Educação Ambiental 

Publicação dos livros Amazônia: uma proposta interdisciplinar de Educação Ambiental 

(Temas básicos) e Amazônia: uma proposta interdisciplinar de Educação Ambiental 

(Documentos Metodológicos), Brasília, 1992-1994 (IBAMA - Universidades e 

SEDUCs da região) 

Criação dos Centros de Educação Ambiental do MEC, com a finalidade de criar e 

difundir metodologias em Educação Ambiental  

Aprovação do Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA), com a 

participação do MMA-IBAMA-MEC-MCT-MINC 

Publicação em português da Agenda 21, feita por crianças e jovens, UNICEF 

III Fórum de Educação Ambiental, São Paulo 

Criação da Câmara Técnica de Educação Ambiental, CONAMA  

Novos Parâmetros Curriculares do MEC que incluem a Educação Ambiental como 
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1996 

 

 

 

 

 

 

1997 

tema transversal do currículo 

Cursos de Capacitação em Educação Ambiental para os técnicos das SEDUCs e 

DEMECs nos estados, para orientar a implantação dos Parâmetros Curriculares - 

convênio UNESCO-MEC 

Criação da Comissão Interministerial de Educação Ambiental, MMA 

Criação da Comissão de Educação Ambiental do MMA 

Cursos de Educação Ambiental organizados pelo MEC - Coordenação de Educação 

Ambiental para as escolas técnicas e segunda etapa de capacitação das SEDUCs e 

DEMECs - convênio UNESCO-MEC 

I Teleconferência Nacional de Educação Ambiental, MEC 

IV Fórum de Educação Ambiental e I Encontro da Rede de Educadores Ambientais, 

Vitória 

I Conferência Nacional de Educação Ambiental, Brasília 

*Fonte: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA – CURITIBA. 

Tabelas compiladas do livro: Educação Ambiental caminhos trilhados no Brasil, org. Suzana M. Padua e Marlene 

F. Tabanez, Brasília, 1997; 
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10.3 Roteiro Semi-Estruturado 

 

 

1. Dados cadastrais (nome, pseudônimo, idade, formação e origem 

escolar, trabalho e profissão). 

 

2. Observações do ambiente vivido pelos sujeitos (relação com o 

pesquisador durante as entrevistas, manutenção da habitação (proprietário?), 

limpeza, mobiliário, vestuário, equipamentos, outros) 

 

3. Lembranças que possa recordar que sejam oriundas da Escola sobre a 

relação entre o ser humano e o uso dos recursos naturais. 

 

4. Origem sobre informações ambientais adquiridas e aspectos 

relacionados à formação no ensino formal que influenciaram a conduta frente 

aos impactos ambientais causados pela ação humana. 

 

5. Conhecimento sobre problemas ambientais gerais conhecidos que possa 

afetar de alguma maneira a qualidade de vida do sujeito pesquisado. 

 

6. Destaques em relação às questões ambientais do entorno da residência e 

adjacências do sujeito pesquisado que possam comprometer sua qualidade de 

vida. 

 

7. Nível de importância percebidos sobre os impactos que possam 

comprometer a qualidade da água da represa Billings e ao saneamento 

(poluição ar, água, solo, lixo) ambiental do bairro. 

 

8. Algum problema ambiental no bairro. 

 

9. Grau de importância: emprego x proteção ambiental. 

 

10. Relação com a fauna local – animais silvestres conhecidos. 

 

11. Atores responsáveis pela solução de problemas ambientais (e seus 

impactos). 

 

12. Hábitos e redução de consumo de recursos naturais. 

 

13. Participação em mutirões e organizações ambientais. 

 

14. Algumas informações obtidas ao longo dos anos que possam ser 

veiculadas através da Escola. 
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10.4 Transcrição das Entrevistas 

 

10.4.1 Grupo Familiar A  

10.4.1.1  Entrevista Sr. Miranda  

 

Dados sobre o habitat: Trata-se de residência aconchegante, com a impressão de que a 

construção foi realizada aos poucos, sendo que todo o imóvel estava construído e acabado 

recentemente. Cozinha com todos os utensílios à mostra através de prateleiras envidraçadas, 

varanda, área de serviço, quintal amplo com vagas para diversos veículos, representando 

uma classe média. Aspectos de higiene e conservação em excelente estado, pessoas bem 

vestidas e extremamente atentas. Não observei a presença de animais domésticos. 

 

Nelson: Seu Miranda, qual a idade do senhor? 

Miranda: 70 anos. 

Nelson: O senhor estudou até que ano? 

Miranda: O meu estudo foi muito pouco. Eu estudei só o primário, e ainda foi depois de 

adulto. 

Nelson: Primário completo? 

Miranda: Sim, até a quarta série. 

Nelson: Certo, a quarta série o senhor completou? 

Miranda: Isso. 

Nelson: E o senhor começou a estudar com quantos anos? O senhor começou, deu uma 

parada, foi isso? Ou o senhor fez tudo? 

Miranda: Não, logo no início, na época em que eu era criança, a gente participava da escola, 

mas lá na Norte, e os professores iam em casa. Os professores davam aula um mês em uma 

casa, outro mês em outra. E foi assim, eu não tive oportunidade de nada. Aprendi alguma 

coisa, mas assim, um tempo aprendi alguma coisa, outro dia aprendia outra, mas só que dizer 

assim, completei um ano escolar nunca tinha completado. 

Nelson: Certo. E isso aconteceu em que Cidade, em que Estado? 

Miranda: Na Paraíba, em São Francisco. 

Nelson: O senhor trabalha atualmente? 

Miranda: Não, sou aposentado. 

Nelson: O senhor trabalhou em que? 
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Miranda: Eu trabalhei na agricultura até a metade da vida e a outra metade da vida eu 

trabalhei como motorista. Porque até os 40 anos eu trabalhei na agricultura e dos 40 até eu me 

aposentar, eu trabalhei como motorista.  

Nelson: Certo, até aos 40 anos de idade como motorista e antes disso, agricultura na cidade de 

São Francisco... 

Miranda: Agricultura foi no Paraná.  

Nelson: O senhor veio para o Paraná? O senhor é imigrante da Paraíba para o Paraná? 

Miranda: Isso. 

Nelson: Perfeito. Então a profissão atual do senhor, quer dizer, está como aposentado. O 

senhor é motorista como profissão? Agora eu vou fazer uma pergunta sobre a questão das 

interferências que o senhor obteve sobre informações na área ambiental. Em termos de 

lembrança, alguma coisa que o senhor possa lembrar. Quando o senhor fez o primário, mesmo 

depois de adulto, o que o senhor obteve de informação sobre o meio ambiente? Alguma 

informação que as pessoas tenham lhe passado, que o senhor tenha entendido aquilo como 

muito importante para a sua consciência ambiental, para a sua formação cidadã, que eles 

tenham lhe passado. Há alguma informação nesse sentido ou não? 

Miranda: Sim, porque na época em que eu estudei, justo nessa época, nós trabalhávamos com 

a Operação Represa Limpa. Nós tínhamos aqui no bairro, acho que uns 10 ou 12 anos atrás, 

nós iniciamos a Operação Represa Limpa, inclusive o Evaldo era o participante, ele que 

enfrentava essas coisas e eu toda vez estive do lado dele. Então, essa parte ambiental, era a 

gente fazer a limpeza na represa, nas matas, aquelas sujeiras que saía, que vinha. 

Nelson: Perfeito. Nesse caso, algum tipo de informação foi veiculada ou transmitida de 

alguma forma pela escola que o senhor estudou? 

Miranda: Sim, a gente discutia isso dentro da escola. Inclusive as professoras não tinham 

muito acesso a essas informações, então como a gente era tudo adulto, que a gente fazia 

escola à noite, então a gente passava para ela. 

Nelson: Quer dizer, em tese, vocês estavam mais avançados do que a escola. Vocês traziam 

esse debate para escola desenvolver e acabam formando a escola, para que a escola agregasse 

este tipo de informação... 

Miranda: Inclusive neste nosso trabalho, nós trouxemos muitos professores de Santo André, 

São Caetano, com os alunos. No dia da operação, eles vinham com alunos para ajudar nós na 

Operação Represa Limpa. Então nós tivemos essas partes aí, a gente estava por dentro porque 

a gente sempre esteve acompanhando isso aqui no nosso bairro. E desse bairro aqui nós 
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andamos passando para outros bairros que eles deram continuidade, agora com essa chegada 

do Rodoanel, aí a gente teve que parar, porque aí a gente não teve mais como continuar. 

Nelson: Perfeito. O senhor estava me dizendo que trouxe esses debates para escola. Foram 

importantes, agregaram mais informações, e outras questões que ajudaram na sua conduta 

perante o meio ambiente? 

Miranda: Sim, porque nessas conversas que a gente tinha na escola, vinha mais gente de fora 

para dar palestra. Eu esqueci o nome dele, ele é da Bacia da Billings, mas eu esqueci o nome 

dele, ele deu palestra para gente aqui... 

Nelson: O Virgílio? 

Miranda: Isso, o Virgílio (Virgílio Farias Rodrigues, ambientalista renomado da região). E 

teve outro japonês, não lembro o nome (Adolfo Homa, cinegrafista)... 

Nelson: Foi importante então na sua conduta. Tiveram muitos outros debates, outras 

conversas? 

Miranda: Inclusive a Sônia Lima (Diretora de Meio Ambiente de São Bernardo), ela teve 

muitas vezes aqui, ela trazia o táxi móvel, trazia televisão, trazia o vídeo e passava os vídeos 

sobre o meio ambiente para mostrar para gente. 

Nelson: Perfeito.  

Miranda: Então a gente sempre acompanhando isso, a gente sempre esteve por dentro disso. 

Nelson: Diga alg0 que por acaso o senhor tenha tido conhecimento, que pode ser outro tipo de 

informação sobre a área de meio ambiente e que possa estar interferindo na sua qualidade de 

vida. Quer dizer, o que porventura possa ter acontecido, ou que possa lhe acontecer e de 

alguma forma venha a interferir na sua qualidade de vida.  

Miranda: Olha, ter coisa para dizer a gente tem, no meu modo de entender o Rodoanel foi 

muito bom, ele ter passado aqui. Porque a gente está vendo que ele é uma utilidade muito 

grande, só que no momento, desde que ele entrou aqui, para nós ele prejudicou muito, e nós 

ainda estamos sendo prejudicados, porque a nossa privacidade aqui, nós tínhamos uma 

participação aqui, onde nós fazíamos caminhada, se reunia e hoje acabou isso para nós, não 

temos mais isso. Porque nós tínhamos uma parte da represa lá embaixo e ela era livre, se 

chamava a Prainha, não sei se o senhor chegou a ter conhecimento disso, então lá a gente saía, 

descia aqui, fazia caminhada na represa, então com a chegada do Rodoanel, isso aí prejudicou 

pra nós. A entrada da Chácara dos Padres era onde a gente fazia a caminhada, direto nessa 

estrada. Eles entraram, paramos. Prometeram para gente de fazer uma caminhada, fazer 

qualquer diversão, ficamos sem nada. No momento nós estamos prejudicados. 
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Nelson: Se o senhor tiver outras coisas, pode ficar a vontade para falar. O senhor já citou 

algumas. Por exemplo, o senhor citou a Operação Represa Limpa, o senhor falou do 

Rodoanel, o senhor falou do não uso dos espaços que vocês tinham acesso, que melhorava a 

qualidade de vida de vocês, e, portanto era um lugar para se exercitar, para espairecer e que se 

perdeu... 

Miranda: É, nós perdemos isso. 

Nelson: Esse tipo de pesquisa que estou fazendo, Sr. Miranda, a minha função aqui como 

pesquisador é também de contribuir indiretamente com situações que possam melhorar a 

qualidade de vida de vocês, aqui do bairro, da região, quer dizer, é ser mais um cidadão que 

vem aqui para ajudar a fazer as coisas acontecerem, certo? Embora a gente saiba que são 

difíceis... 

Miranda: Nós estamos precisando disso. 

Nelson: Então, a pesquisa tende a oferecer dados que vão impactar nesse tipo de pressão. É 

um estilo diferente, que temos ao nosso lado a academia, as universidades, para que a gente 

procure soluções para resolver os problemas apontados pelo senhor e pelos outros que 

também serão entrevistados. Há outras questões que o senhor gostaria de discutir relacionadas 

com o meio ambiente e que possam de certa forma entrar no debate para que haja uma 

solução? Ou por enquanto isso é suficiente? 

Miranda: Nós estamos precisando aqui de um ambiente não só para as crianças, para os 

adultos também, porque nós não temos onde levar as crianças em um dia de folga deles, nas 

escolas, qualquer coisa, nós não temos aonde ir com essas crianças. Nós não temos um 

campinho, porque o senhor sabe, todas as crianças gostam de jogar, não gostam? E os adultos 

também. Os meus filhos eles jogam, mas vão jogar lá em Diadema. Tem que sair fora daqui, 

porque aqui na nossa região, nós não temos campinho pra dizer assim: vamos levar essas 

crianças para divertir um pouquinho, uma hora vaga, não temos nada disso. Estão faltando 

equipamentos públicos, não tem nada! 

Nelson: Então o bairro, ele não foi estruturado com essas questões desde o início? 

Miranda: Tem uma quadrinha lá embaixo, parece que tem uns 200m, é tudo na terra, não tem 

nem como botar uma criança ali. 

Nelson: Perfeito. Há alguma interferência ambiental, o senhor já citou uma específica, que é o 

Rodoanel, que é um impacto direto aqui na vida dos senhores, da obra que mexeu um pouco 

com algumas questões da sua qualidade de vida. Outras questões podem ser observadas? Aí 
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eu deixo o senhor a vontade para comentar se tem algumas questões ambientais do entorno, 

da sua residência que possam interferir na sua qualidade de vida. 

Miranda: Tem. Vou começar pelo Rodoanel. Nós aqui no nosso bairro, que é muito pequeno, 

nós tínhamos quatro entradas no bairro. Tamparam uma, uma ficou inutilizada, quer dizer, era 

uma entrada que nós tínhamos e não temos mais aquela entrada. Colocaram sinalização de 

transito. Temos uma rua para entrar e duas pra sair. Quer dizer que se tiver um problema 

nessa rua aqui, nós temos que dar a volta por lá ou entrar, na outra rua lá. Porque a outra ficou 

fechada, temos uma rua só para entrar no nosso bairro, e a outra que nós temos, lá atrás, é só 

um contorno. E outra, é contramão, a rua que o senhor vê aqui, não pode descer nela. É um 

bairro que tem três ruas, eu acho que não podia ter mão e contramão nessas ruas, tinha que ser 

mão dupla, na minha opinião, porque prejudicou muito nós. Eu moro aqui há três casas da 

travessa e é contramão, não posso descer aqui. E os guardas todo dia, às 7 da manhã, eles 

estão aqui, com o caderno e a caneta na mão. Qualquer um, se descer e entrar aqui eles já 

metem a caneta. O rapaz aí da padaria, tem a padaria e tem o barzinho encostado. Esse rapaz 

do barzinho já foi multado por causa disso, não podia ter isso aí no nosso bairro, isso aí 

prejudica muito nós. 

Nelson: Mais alguma outra questão? 

Miranda: Não. 

Nelson: Está uma convivência tranqüila por enquanto? 

Miranda: Isso.  

Nelson: Principalmente bem próximo aqui ao seu entorno. Com os vizinhos aqui, está tudo 

bem? 

Miranda: Os vizinhos também, graças a Deus, não tenho problema com vizinhança. Agora 

teve um outro problema sobre o som. Aqui prá nós aqui não prejudicou nada, agora lá para as 

ruas lá debaixo lá... 

Nelson: O Canaã? 

Miranda: Aqui nós estamos em outro bairro, lá é outro. Pra nós aqui não prejudicou nada, 

porque nós aqui, chega a noite, nós não escuta, e se escuta é muito raro. 

Nelson: Quer dizer que de forma genérica, o senhor vê uma diferença bastante grande, 

acentuada, vamos dizer, das questões ambientais, que envolvem tudo isso que nós colocamos, 

entre os dois bairros. Entre o Canaã e o Parque Los Angeles, é um diferencial? 

Miranda: É 
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Nelson: O que o senhor tem percebido, com relação à Represa Billings, olhando para a nossa 

maravilhosa represa que está aqui ao lado, o que possa estar acontecendo, que esteja 

comprometendo a qualidade dessas águas? 

Miranda: O tratamento de esgoto. Não temos tratamento de esgoto. E não tem só esse 

bairrozinho, tem outros bairros em volta dela aí, e poucos têm a estação de tratamento de 

esgoto. E essas águas vão para onde? Tem que ser jogado, ou de um jeito ou de outro. Quando 

a chuva vem, junta essa água e joga dentro da represa. E ela tem uma fossa, que ela tenha uma 

fossa, e todas as águas não vão para dentro da fossa, outras águas escorrem, junta tudo e vai 

pra dentro da represa. Eu já vi a água dessa represa, quando dava pra gente chegar, pegar um 

copo e beber dela. Hoje dá até nojo de chegar perto dessa água. 

Nelson: O senhor levantou uma questão muito importante. O senhor disse que dava para 

beber água direto represa e isso foi há quanto tempo? 

Miranda: Há uns 15 anos atrás. 

Nelson: Há 15anos atrás estava uma qualidade bem superior, dava para nadar? 

Miranda: Tava boa dava para nadar, dava para beber água, inclusive a gente, que nem eu 

estava falando, tinha uma praia lá, a gente levava as crianças para lá, tomava banho, era uma 

praia mesmo, vinha gente de outros bairros, de fora para tomar banho aí. Então essa água foi 

ficando verde, aquele lodo verde. Então dava para perceber que aquilo era água de esgoto, que 

ela caia dentro da represa. Aí a água foi baixando, essa represa tinha muita água e hoje as 

águas dessa represa diminuíram muito, não sei o que eles fizeram, se fizeram. Desde que 

fizeram bombeamento para Santos, e não sei para mais onde, a água dessa represa diminuiu. 

Nelson: Diminuiu a quantidade de água armazenada? 

Miranda: Isso, armazenada, e conforme ela baixou (períodos de estiagem), a água foi ficando 

mais poluída.  

Nelson: Mais alguma questão a respeito da represa? O senhor acha que só essa questão a 

respeito de melhorar os esgotos estaria resolvendo a qualidade das águas? 

Miranda: Eu acho que tinha que fazer muito para resolver essa água. 

Nelson: Por exemplo, além do esgoto? 

Miranda: Além do esgoto, o pessoal tinha que ter mais cuidado de não jogar mais sujeira, 

jogar lixo, porque tem muita gente que pega e joga tudo quanto que é coisa, joga fora e vai 

tudo para margens da represa. O povo tinha que cuidar mais disso. 

Nelson: Certo. Com relação à questão ambiental, a proteção do meio ambiente e a questão dos 

empregos. Quer dizer, as pessoas de um lado precisam trabalhar, e por outro lado, existe a 
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necessidade da proteção do meio ambiente que é necessária. O senhor já notou até agora que o 

meio ambiente é uma coisa muito importante. Qual o grau de importância que o senhor vê na 

relação entre a necessidade de emprego e a questão do meio ambiente? Sabendo que algumas 

pessoas falam que emprego é mais importante que o meio ambiente e outros falam que meio 

ambiente é mais importante que o emprego... 

Miranda: As duas coisas são importantes. Tanto o emprego como o meio ambiente, os dois 

são importantes. Porque às vezes precisa prejudicar o meio ambiente para surgir o emprego. E 

às vezes é preciso manter aquilo, ou tirar dali e botar para outro canto pra não prejudicar, 

porque as duas coisas são importantes, para as duas partes, tanto para o meio ambiente como 

para o emprego. 

Nelson: Bom, Sr. Miranda, outra questão é com relação à fauna local, a vida silvestre, os 

animais. Quais os animais que você conhece aqui da região, que freqüentam e são daqui, que 

o senhor via inclusive nesse período, que o senhor tem visto ultimamente?  

Miranda: Cobra. Bicho pequeno sempre tem, mas dizem até que bicho grande como onça, 

chegou a ter nesses matos aqui, a gente não pensava que tinha isso aqui. Agora bichos 

pequenos a gente sempre vê, esses bichinhos do mato, esses cachorros do mato, sempre tem, 

principalmente à noite. Agora cobra, de vez em quando aparece e até na porta das casas 

mesmo. Na casa onde eu morava e hoje mora o meu filho, há uns 3 ou 4 meses atrás, abriram 

a porta para sair e a cobra estava atravessando lá.  

Nelson: Aumentou a incidência de cobra com a obra do Rodoanel? 

Miranda: Aumentou. 

Nelson: E de outros animais também? 

Miranda: É, e foram visto animais que a gente achava que nem tinha aqui. Estavam 

escondidos e saiam só à noite, na hora deles, então conforme veio um monte de máquinas 

aqui; tinha uma mata aqui muito bonita, que inclusive já tiraram quase a metade dela aqui 

com o Rodoanel, destruíram quase a metade da mata, era uma mata muito grande, fechada, “e 

essa mata, mexeram com ela. 

Nelson: Certo. E na área de preservação, não na área de habitação. Nessas áreas verdes, a 

presença desses animais, como que o senhor vê, acha que é importante, uma atuação, por 

exemplo, do IBAMA, uma atuação dos órgãos de meio ambiente para aumentar o número de 

animais, quer dizer, pra recompor os animais que foram perdidos, ou seja, deles terem o seu 

habitat. O senhor acha isso correto? 
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Miranda: Nós por enquanto estamos aqui estamos só na promessa deles reporem esses 

animais, porque por enquanto, que eu saiba, no meu conhecimento, nós não temos nada. 

Nelson: E o senhor acha isso importante? 

Miranda: Eu acho importante. Porque eu tenho os meus netos e eu sempre saio com eles, e 

“têm coisas que eles não sabem o que é, vê uns bichinhos correndo e ficam sem saber, 

perguntando o que é aquilo. A gente vai ao zoológico, a gente leva as crianças para ver, 

porque certos bichinhos eram para ter aqui, para as crianças ver. E aqui não tem. E se eles 

implantassem aqui, porque tem área aqui, temos área para fazer isso. 

Nelson: Seu Miranda, o senhor é contra ou a favor de animais presos? 

Miranda: Sou contra, preso já está falando, preso! 

Nelson: O senhor conhece e sabe quais são os atores, quer dizer, as pessoas, os órgãos  que 

atuam no meio ambiente, que são responsáveis para resolver os impactos aqui causados, a que 

o senhor se referiu? O senhor tem consciência quais são exatamente os órgãos que resolvem 

esses problemas? 

Miranda: Olha, no meu entender, são as duas partes. A Prefeitura e o Governo do Estado, as 

ONGs. Porque são eles que são responsáveis por isso. Tem muita ONG que traz beneficio 

para o bairro. Inclusive que o prefeito não faz, coisa que o prefeito não faz e a ONG vem e 

faz. Inclusive, quando teve eleição na sociedade aí, era para gente um bocado de projeto aí de 

uma ONG, não sei o que vinham fazer aí, não sei se o senhor está por dentro. Mas como 

entrou outro na sociedade, foi o outro partido que venceu, então ficou por conta dele e aí ficou 

parado. O que eu estou vendo dentro da sociedade é, vamos dizer, eles estão trabalhando 

dentro da sede que a gente usava, para os eventos do bairro, para beneficiar o pessoal do 

bairro, e hoje estão trazendo peças de uma fábrica aí, umas pecinhas de plástico, não sei de 

que fábrica que é, eu sei que eu fui lá na sede esses dias e eu fiquei até meio desorientado, 

porque o senhor já andou lá na sede? Porque o senhor sabe que a gente tem um espaço grande 

lá na sede. Eu cheguei lá na cozinha e tem um monte de peça lá, dessa altura assim aquela 

borracha preta. 

Nelson: O senhor acha que tem algum grau de responsabilidade das entidades? Das ONGs, do 

terceiro setor como o senhor identificou? O senhor trouxe alguma coisa, a exemplo dessa 

associação. E também por outro lado, há problemas, quer dizer, há identificações de às vezes 

uma má confusão de papéis, quer dizer, qual o papel que a entidade tem que ter, não fazer 

algumas coisas que de repente estão voltadas a uma sobrevida de seus envolvidos mais 
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diretos, uma coisa que não tem nada a ver, então foge ao seu papel fundamental. Seria mais 

ou menos isso?  

Miranda: Exatamente. 

Nelson: Entendi. Bom, com relação aos seus hábitos de compras de mercadorias, alimentos. 

Como o senhor administra a sua alimentação? 

Miranda: Nada de enlatado. Eu escolho os meus alimentos. Vou à feira, ao supermercado. 

Enlatado, algumas coisas têm que ter, mais é tudo alimento fresco. 

Nelson: E carnes de aves, peixes e bovinos, etc. O senhor consome muito esses tipos de 

alimentos também? 

Miranda: Olha, para falar a verdade, na terra onde eu nasci, e até hoje lá, a gente tem fartura 

de peixe. Na nossa cidade mesmo, do açude para nossa cidade não dá cinco quilômetros, a 

gente sai na parede do açude, são 14 quilômetros, é grande. Então lá tem uma Associação dos 

criadores de peixe, tem aquelas “gaiolas grandes”, então já vêm aqueles peixinhos, é uma 

espécie de uma ONG também, que fornece aqueles peixinhos para eles. Eles jogam uma 

quantidade naquelas gaiolas, eles tratam aquilo lá e com seis meses já está no ponto de abate. 

Eu consumo a carne de porco bem menos do que as outras. Lá no Paraná já é o contrário, 

quando eu morava lá, durante 18 anos, a gente criava, matava o porco e aquele porco dava 70, 

80 kilos, então a gente destrinchava ele todinho, fritava, enlatava ele dentro da própria banha 

do porco, fritava (tudinho). 

Nelson: Certo. Bom, agora tem mais uma questão. Na verdade é uma colocação sobre 

mutirões de organizações ambientais que tenham sido feitos aqui, que porventura o senhor 

tenha participado. Mas de qualquer forma, o senhor já me disse uma, que é o Represa Limpa. 

Que alias é um evento de qualidade e sucesso aqui da região e muito conhecido. Que ampliou 

e está ampliando com outros nomes.  Eles colocam outro nome na frente, mas é a mesma 

coisa. O Senhor tem lembranças de ter participado de mais algum nesse setor ambiental?   

Miranda: Não.  

Nelson: Esse tem sido o mais forte?  

Miranda: É, não tem outro não. 

Nelson: Perfeito. Minha última pergunta, a minha última colocação. Algumas informações 

obtidas ao longo dos anos que possam ser veiculadas através da escola. O que é que o senhor 

acha, com toda a experiência que tem nesses debates todos, visto que o senhor passou pela 

escola lá atrás, há tempos, quando fez o primário. De todas as questões colocadas, o senhor 
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acha que essas informações são importantes para serem levadas para a escola, para formação 

dos jovens, para formação das pessoas? 

Miranda: Sim, são muito importantes essas informações para eles entenderem o que é o meio 

ambiente, porque eles não sabem. Os que moram aqui ainda entendem, mas quem mora lá no 

centro não sabe. Então, isso tem que ser encaminhado pelas escolas. Esparramar para as 

escolas, para as crianças entenderem. Hoje tem internet, agora eles sabem de tudo. Mas tem 

muita criança que sabe daquilo lá, mas se mostrar para ele qualquer coisa dentro dessa área do 

meio ambiente, chegar numa mata e perguntar qualquer coisa, ele não sabe responder, eles 

vêem no computador. 

Nelson: Perfeito. Bom Sr. Miranda, por enquanto é isso, eu gostei muito de entrevistar o 

senhor, sobre essas questões, e caso tenha mais alguma coisa para falar a respeito, fique à 

vontade.  

Miranda: Não, acho que o que eu tinha para falar eu já falei. E agradeço o senhor de ter vindo, 

não sei se ficou do seu agrado. Eu sou uma pessoa que não tem estudo, mas... 

Nelson: Bom, agradeço o seu empenho, sua conduta perante as repostas, todo mundo tem a 

sua liberdade de falar o que pensa. Como eu falei para o senhor, a pesquisa é participativa, o 

pesquisador de certa forma se envolve com as questões. Estarei em contato para contribuir 

com o desenvolvimento destas iniciativas colocadas. Obrigado! 
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10.4.1.2  Entrevista Sr. Montez  

 

Observações sobre o habitat: Trata-se de residência repassada pelos pais paternos, com varanda 

ampla, cozinha com todos os utensílios em bom estado, sala e área de serviços reformados em bom 

estado de conservação representando uma classe média-baixa em ascensão.  

 

 

Nelson: Com relação às lembranças que você possa ter durante sua freqüência na escola, 

vamos falar da 1ª à 4ª série, quando você fez o antigo primário, hoje ensino fundamental... 

Montez: Estava fazendo a conta agora, em 1971, 1972, mais ou menos, ai eu fiz até a oitava 

série. 

Nelson: Não, só os primeiros quatro anos, eu vou te perguntar sobre esses primeiros quatro 

anos, hoje seria a educação básica. Então nesse período do antigo primário, quais as 

lembranças que você possa ter que se relacionem com o meio ambiente? Por exemplo: sobre 

educação ambiental, informações sobre o meio ambiente, o que os professores passavam? 

Porque às vezes era um ou eram vários professores... 

Montez: Era um só. 

Nelson: Então nesse caso, esses professores, a escola no conjunto, te passaram alguma 

informação sobre o meio ambiente, que você tenha lembranças, que você possa aplicar esses 

conhecimentos? 

Montez: Eu acho que passado em aula assim, através de uma coisa, que fosse mandado pela 

secretaria alguma coisa, eu acho que nunca teve nada, tinha coisa que tipo assim, o pai, a mãe 

falava e os professores falavam mais assim como amigo da gente, que é coisas não podiam 

fazer, mas uma questão de ser de escolaridade mesmo, eu acho que não. Nelson: Bom, fora a 

escola agora, e não só nessa educação básica, de lá para cá, você tem obtido informações na 

área de meio ambiente, que esteja utilizando na sua vida?  

Montez: Sim, começou ter a campanha na televisão, até você vê na própria escola que está 

começando a ter educação ambiental, isso aí começou a aparecer de um tempo para cá, e 

como é uma coisa que eu acho interessante, que faz parte do futuro da gente e dos nossos 

filhos, a gente tenta, dentro do possível tentar ajudar, por exemplo: ver lixo jogado em 

qualquer lugar, reclamar com as crianças para não jogar, até com adultos para não jogar, 

quando a gente pode, e uma série de outras coisas que faz parte e está estragando o meio 

ambiente. Quando a gente pode falar com alguém que está fazendo alguma coisa errada, 
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porque é uma questão que o futuro vai depender disso aí, e essas coisas que estão acontecendo 

aí, boa parte delas ou a maioria delas, é coisa causada pela falta de atenção do homem, foi 

usando o planeta de qualquer jeito, sem pensar em uma consequência do futuro. E hoje tem 

muita coisa que nós estamos vendo acontecer, sei lá, às vezes o homem não usou de má fé, 

mas também esqueceu que tinha o futuro. 

Nelson: Dessas questões que você está levantando, tem alguma informação que você já 

percebe ocorrendo em relação à qualidade de sua vida? Os impactos causados por essas 

intervenções humanas, todo esse ciclo, maneiras e movimentos da sociedade de intervir, de 

impactar. Você já está sentindo alguma coisa na sua vida, no seu sentimento, no teu corpo, na 

sua relação com o meio ambiente local? 

Montez: Em termo de prejuízo financeiro a gente vê, porque tem muita coisa, por que a gente 

ou pelo fato de a gente trabalhar com madeira, por exemplo. O custo da madeira está cada dia 

mais elevado, porque segundo informações que a gente tem, porque a gente não é de lá, dizem 

que lá para o lado da Amazônia, uns desmatam corretamente, seguindo as normas e outros 

clandestinamente. E por causa disso, a informação que a gente tem, é que eleva o custo, 

porque às vezes quem precisa trabalhar corretamente tem que cumprir exigências demais da 

conta e termina pagando pelos erros que os outros cometem e eles não cometem; e segundo o 

que a gente ouve falar, por exemplo, têm dez madeireiras, cinco são clandestinas e cinco não 

são. A fiscalização não vai pra cima de quem é clandestino, porque quem é clandestino vai 

chegar lá e joga dinheiro na mão, e eles fazem vista grossa e querem descontar em cima de 

quem está trabalhando legalmente, jogando a culpa, como se fosse a culpa da coisa em cima 

de quem está trabalhando legalmente. Exigindo coisas que talvez, se todo mundo tivesse 

trabalhando legal e dividindo ali, não pesava para poucos. 

Nelson: Certo, eu estou entendendo, interferiu diretamente na sua atividade econômica, quer 

dizer, interferiu por uma falta de respeito do processo legislativo. Por uma fiscalização que 

não ocorre corretamente e que faz com que os resultados não sejam justos e não corrigem de 

fato o problema e a sustentabilidade da produção madeireira. Fica inclusive comprometida, 

não se chega a um processo de como resolver o problema. 

Montez: Tem um primo meu que está no Mato Grosso, onde tem madeira, e ele tem um 

caminhão que puxa madeira no mato, ele foi para lá há pouco tempo e lá é uma região que 

tem muito isso de clandestinidade, então o que aconteceu? A policia ambiental, o IBAMA, 

baixou tudo nessa cidade, ficaram sessenta dias, todas as madeireiras paradas, só que lá 

existem as clandestinas e as que não são clandestinas. Agora imagina uma madeireira ficar 
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sessenta dias parada, com funcionários, com contas para pagar e com tudo o que ela tem que 

faze? Se ela está trabalhando dentro da lei, quem está tendo prejuízo? E quem está 

trabalhando legalmente? Quem está trabalhando legalmente sabe que está correndo risco disso 

a qualquer hora. 

Nelson: E localmente, porque aí é uma questão de uma atividade nacional. Agora aqui, mais 

próximo da sua vida, na sua residência, o que você pode nos dizer em relação aos impactos 

mais locais? 

Montez: Aqui começa pelo seguinte: quanto eu mudei pra cá, em 1979, 1980, essa represa, 

você poderia entrar nela na hora em que você quisesse, tomar banho, pescar, a água era 

limpinha. Hoje, tomar banho nessa represa é querer ficar doente, pescar o pessoal pesca, mas 

esse peixe é sadio? Com o tanto de esgoto e com tudo que vai para essa água, eu não tenho 

coragem. Outra coisa: você vai andar nas ruas e você não aguenta mais o cheiro, e se passar 

uns dias sem chover não aguenta o mau cheiro de esgoto, porque aqui não existe esgoto, o 

esgoto daqui, fizeram os encanamentos, mas não vão para lugar nenhum. 

Nelson: Mais alguma informação de algum outro impacto? 

Montez: A poluição. Você sai aqui, que é mais afastado e é uma área verde, nem tanto, mas a 

gente que não está acostumado, por exemplo, sai daqui e vai para São Paulo, chega lá, é olho 

irritado, a garganta começa a irritar. 

Nelson: Em torno da sua residência, pensando na sua vizinhança, na questão do som, da 

convivência, do transporte, que fica aqui na frente, na questão veicular, barulhos, presença de 

animais. Tem alguma dessas questões que te incomoda ou outras que de repente não foram 

citadas aqui e que de alguma forma possa estar impactando na sua vida? 

Montez: Vizinho eu acho que não, porque vizinhança tem em todo lugar, uma que é mais 

calma e outra que gosta de fazer algum barulho, vamos dizer assim, que isso é mais ou menos 

normal. Agora tem coisas que estão sendo feitas a céu aberto, que as pessoas estão vendo e 

todo mundo está vendo que está cada dia pior. Questão de droga, hoje a gente está vendo isso 

aí a céu aberto, na porta da casa da gente, praticamente as pessoas usando, vendendo e a gente 

só tem medo, porque a gente não sabe a hora que isso vai explodir em um tiroteio; ou alguém, 

por falta de dinheiro para comprar isso, vai entrar na sua casa para roubar, que nem semana 

passada, o carro do meu irmão amanheceu sem os quatro pneus, levantaram o carro dele, 

tiraram os quatro pneus novos com roda e colocaram quatro pneus velhos no lugar na 

garagem dele e ele dormindo, pra que foi feito isso? 

Nelson: De alguma forma a questão da segurança está interferindo na sua qualidade de vida... 
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Montez: A gente tem medo de sair na rua, soltar uma criança para ir à rua ou chegar tarde da 

escola. Eu mesmo vou buscar meu filho, ele tem 19 anos, vou buscar todos os dias na 

faculdade, eu não deixo ele vir de ônibus, porque você não confia se ele vai chegar em casa. 

Nelson: Com relação à represa Billings, essa represa que está ao lado, quais são os impactos 

que ela sofre e que você percebe que possa comprometer a própria qualidade da água? Sendo 

bem especifico com a água da represa, seus problemas, o que o senhor poderia me responder 

sobre essa questão? Primeiro, quais são os impactos que você conhece? Segundo, quais as 

soluções que você apontaria para resolver o problema da nossa represa aqui em nosso 

entorno? 

Montez: Eu acho que hoje o maior problema que existe na represa, não só aqui como na 

extensão dela toda, é a sujeira que é jogada para dentro dela, o lixo, esgoto... Existe o esgoto 

doméstico que é jogado, existe o industrial e existe a questão da má educação das pessoas, 

que pegam uma garrafa pet e em vez de jogar no lixo, jogam no meio da rua e quando chove 

isso vai tudo para dentro da represa. 

Nelson: Nesse caso, pelo o que você está dizendo, tem a presença de esgoto e de lixo na 

represa, que são os dois pontos mais impactantes, que interferem na qualidade de água. E 

você também está acabando de dizer uma questão com relação à falta de educação das 

pessoas. Há um sentimento de que as pessoas não tiveram educação para se comportar 

mediante a essa questão. Em outras palavras, se está acontecendo, o que está acontecendo é 

porque falta uma ação mais responsável do homem perante a sua formação... 

Montez: O responsável de toda a forma, porque têm pessoas que não tiveram orientação 

nenhuma sobre isso, mas hoje sendo adultas e vendo o pessoal fazendo campanha, fazendo 

isso e fazendo aquilo e não se importar?... Primeiro estava fazendo por inocência, agora está 

fazendo por irresponsabilidade, porque eu acho que se a pessoa sabe que a coisa é errada e 

está fazendo, está agindo inocentemente, a partir do momento que escuta que aquilo lá é 

errado e continua fazendo... 

Nelson: Em outras palavras, as pessoas têm informação, mas não executam? 

Montez: Acham que aquilo ali é frescura é história de que não tem o que fazer e fica 

inventando. 

Nelson – De outra forma também, as pessoas acabam priorizando, dando mais peso, dando 

mais valor para outras questões para se comportar desse jeito. Eu resolver o meu problema é 

mais importante que eu me preocupar com esta questão ambiental. 
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Montez: Você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, jogando uma garrafa pet ou alguma 

coisa na rua que não pode, às vezes a pessoa é até seu amigo, você vai comentar com ele, e ele 

vira e fala: porque eu vou fazer isso se ninguém faz isso direito. E você fala: se você não 

começar fazer direito para dar exemplo, quem vai fazer direito, se todo mundo pensar como 

você? 

Nelson: Então você acha uma dificuldade levar essa informação para um vizinho ou amigo? 

Nesse caso, a escola seria um bom meio para que esses cidadãos pudessem debater, para ter 

de fato uma consciência ambiental? 

Montez: Eu acho que é mais fácil essa geração, que está aprendendo isso hoje na escola, se 

conscientizar disso do que os mais velhos. Dizem que papagaio velho não aprende a falar; 

aprender até aprende, mas não tem interesse. Eu já estou velho... não serve pra mim. Meus 

filhos que se virem e façam a parte deles tem um monte por aí. 

Nelson: Agora uma pergunta provocante. Qual o grau de importância do emprego e da 

proteção do meio ambiente? Como você vê essas duas questões? Alguma coisa você já disse 

lá atrás quando falou das madeireiras, da legislação, que não pune de fato os clandestinos, já 

relatamos e gravamos. 

Montez: Os dois são exatamente iguais, porque o emprego todo mundo precisa para 

sobreviver, e não adianta ter emprego e largar o meio ambiente para trás, porque daqui a 

pouco não vai ter lugar para ter emprego. Vai chegar uma hora que você vai ter onde 

trabalhar, mas não vai conseguir respirar, não vai ter mais água para trabalhar, como você vai 

trabalhar se continuar do jeito que a coisa anda? 

Nelson: Em relação à fauna local, quais são os animais conhecidos por você aqui, nessa 

região? 

Montez: Aqui tem uma quantidade de passarinho bem razoável, eu não cheguei a ver, mas 

muita gente comenta que tem castor, capivara, anta, que são vistas pelos pescadores da região, 

tem uma série de coisas, tem preá, lagarto. 

Nelson: Você acha importante esses animais silvestres vivendo em seu habitat natural, no seu 

mundo de convivência e de vida? Você acha importante a manutenção desses espaços 

naturais? 

Montez: Sim, têm que ter, as pessoas vêm do outro lado do mundo até o Pantanal para ver 

isso, e isso antigamente tinha aqui. 

Nelson: O que você acha de animais presos? 
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Montez: Eu acho que não deveria, quem quer ser preso? Eu acho que até colocar em cativeiro 

é ficar preso, vamos pegar um monte de homem, fazer um criame e deixar preso para ver se 

dá certo? Foi criado em cativeiro, mas é um animal, tem vida, é igual a outro que foi criado no 

mato. 

Nelson: Você conhece ou detém informações sobre os atores responsáveis pelas soluções dos 

problemas ambientais aqui no bairro, nos dois bairros, no caso o Canaã, nessa península, 

desse espaço do Rodoanel? Você sabe quais são os atores responsáveis sobre a solução dos 

problemas que afligem esse local? 

Montez: Isso deveria ser uma parceria em tudo, seria o próprio homem que mora no local, 

policia ambiental, secretaria da educação ensinando as escolas, prefeitura, estado, governo 

federal, todo mundo, não deveria um querer tomar conta e outro e não tomar. Por exemplo, 

você vê um problema aqui e você vai avisar a Policia Militar e eles falam que isso é com a 

Polícia Florestal. Ai chega lá, é com a Prefeitura, a Prefeitura fala que isso é com o Estado. 

Então seria bom se tivesse um órgão que você reclamasse e ele repassasse para todos e 

resolvesse o problema ali. Porque muitas vezes as pessoas não vão atrás porque a pessoa fica 

sendo jogada, igual uma bola de ping-pong. 

Nelson: Com relação aos seus atos de consumo, em relação aos recursos naturais, exemplos: 

transgênicos, produtos que contêm agrotóxicos, os que têm química, como os enlatados. 

Dentro dessa relação, como você define o seu consumo desses bens? 

Montez: Enlatados é o mínimo possível, transgênico nunca entrou aqui e se entrou foi 

enganado. Nós compramos o básico, porque a gente já sabe que hoje é tudo envolvido com 

isso, tudo que é preparado e é natural, a gente sabe que não é natural, tem química. Nós 

comemos muita salada, legumes e frutas. 

Nelson: Compram na feira?  

Montez: Não, em feira a gente praticamente não compra, é mais em mercado ou sacolão. 

Nelson: Então muitos produtos naturais, o que é possível e o que não é possível... 

Montez: É, tem coisa que a gente não encontra e quando encontra, o valor é um absurdo. 

Nelson: Têm os embutidos, etc., que não tem outro meio. Quer dizer, tem que ser outras 

maneiras de conservação?  

Montez: É. 

Nelson: Certo. Com relação às carnes. O que você consome? 

Montez: É mais aves, carne de gado, menos peixe e menos suíno. 
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Nelson: O senhor já participou ou participa de mutirões, organizações ambientais no entorno 

aqui onde mora, nos bairros aqui das adjacências? 

Montez: Eu já participei da Operação Represa Limpa. 

Nelson: Mais alguma ou não? 

Montez: Não, que eu lembro não.  

Nelson: Algumas palestras? 

Montez: Não. 

Nelson: O que você acha de todas essas informações que nós falamos, ou outras que você 

detém e possa nos dizer, que considere importantes para serem absorvidas pelas nossas 

escolas, para educar as nossas crianças? O que você acha importante de todos esses debates, o 

que deve e o que não deve ser usado pelos professores para repassar aos alunos sobre o meio 

ambiente?  

Montez: Do que a gente conversou aqui, eu acho que praticamente tudo. Porque talvez a gente 

tenha alguma informação que a criança não tem nem ideia disso. Fazendo um resumo do que 

a gente conversou, eu acho que praticamente tudo e tem mais coisa ainda! 

Nelson: Íamos ficar um tempão aqui, tem muita coisa! Você sente, pelo que você está me 

dizendo, que a escola ainda não está preparada, não está conseguindo passar essas 

informações com tanta eficiência, como é que o senhor sente isso? Está funcionando a escola 

para os nossos jovens? Não estou dizendo só para a sua filha, eu digo no geral. 

Montez: Acho que está funcionando em partes. Porque têm aquelas pessoas que ouvem e 

começam a fazer parte daquilo, e têm as que não começam e ignoram o assunto. Então eu 

acho que teria que ter mais frequência nesses ensinamentos, bater mais nessa tecla, talvez 

fazer de uma forma diferente de fazer ensinar as pessoas. 

Nelson: Perfeito. Essas pessoas, que são mais arredias com relação ao seu comportamento 

para a conservação e proteção do meio ambiente. Essas pessoas que relutam mais em aprender 

sobre o meio ambiente, de se conscientizar mais, é por conta da escola? Você acha que elas 

não freqüentam a escola, ou a escola não está conseguindo alcançá-las? Em outras palavras, 

há informação de que alguma criança que não está conseguindo ir à escola e, portanto ela não 

consegue obter informação? 

Montez: Sim, eu acho que aqui tem muita criança que, umas talvez até deixem de ir à escola, 

outras vão, porque a gente tem essa informação. Minha esposa faz parte da APM, a criança 

vai lá fazer bagunça o dia inteiro, tira nota baixa, tem uma reunião para os pais comparecerem 

e não comparece ninguém. Então eu acho que não adianta só a escola querer fazer as coisas e 
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a criança sair de casa sem nenhuma orientação dos pais; que tem que fazer alguma coisa 

direito, que tem que obedecer na escola, porque às vezes a criança nem em casa não fica. Se a 

criança, dentro de casa, ela não tem uma formação, não tem uma educação, não respeita pai, 

não respeita mãe, como que vai respeitar um professor e escutar o que um professor fala? 

Nelson: Entendi. Bom, terminamos a nossa entrevista, eu só precisaria pegar alguns dados, 

qual a sua idade? 

Montez: 45 anos. 

Nelson: Você se formou? Estudou até que ano? 

Montez – Eu me formei na 8ª série, depois eu fiz a metade do ano do primeiro colegial.  

Nelson: Em que escola? 

Montez: Até a 8ª série foi no Paraná. E esse primeiro colegial foi aqui no colégio da Vila 

Duzzi, mas eu não lembro o nome do colégio. 

Nelson: É do Município? O senhor sabe se é da Prefeitura? 

Montez – Não sei, já faz tempo, eu tinha 17 ou 18 anos na época. 

Nelson: Qual a sua profissão? 

Montez: Marceneiro autônomo. 

Nelson: Uma última pergunta, como está a sua área de serviço? Ela está bem aquecida, tem 

bastante trabalho na área ou você sente que está menos aquecido o nosso mercado? 

Montez: De uns meses pra cá, parece que está dando uma aquecida, as construções estão 

aumentando, então parece que está dando uma aquecida.  

Nelson: Bom, por enquanto é isso. Obrigado por sua participação! 
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10.4.1.3  Entrevista Talíssa  

 

Observações sobre o habitat: Trata-se de residência repassada pelos pais paternos, com 

varanda ampla, cozinha com todos os utensílios em bom estado, sala e área de serviços 

reformados em bom estado de conservação, representando uma classe média-baixa em 

ascensão.  

Nelson: Quantos anos você tem? 

Talíssa: tenho 10 anos. 

Nelson: Em que ano você está? 

Talíssa: estou na 4ª série. 

Nelson: Ensino fundamental? 

Talíssa: isso. 

Nelson: Qual o nome da sua escola? 

Talíssa: É EMEB Octávio Edgard de Oliveira. 

Nelson: Vamos então para a entrevista, e para a primeira questão. Na escola que você está, 

você se recorda do que os professores tenham te passado sobre o meio ambiente, natureza, o 

que você lembra que você possa me falar.... 

Talíssa: Eles falaram esse ano sobre a camada de ozônio, que está sendo destruída, do lixo 

jogado nas ruas e essas coisas. 

Nelson: Mais alguma coisa? Você falou de lixo, falou da camada de ozônio, a questão do 

nosso clima que está complicado. O que mais você se recorda? Você não precisa lembrar tudo 

agora, posso voltar essa questão depois... 

Talíssa: Da água  

Nelson: O que eles falaram sobre a água? 

Talíssa: Que estão gastando muito, que se continuar assim no futuro não vai ter mais. 

Nelson: Não vai ter mais água? 

Talíssa: É.  

Nelson: Bom, dessas questões que você aprendeu na escola, que os professores te passaram, 

sobre o lixo, sobre a questão da água, você passa isso para os seus amiguinhos? Você cobra os 

seus pais sobre essas atitudes? 

Talíssa: Um pouco.  

Nelson: O que você faz? 
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Talíssa: Um dia eu estava andando com o meu irmão na rua e aí ele jogou o papel de bala e eu 

falei para ele pegar e ele não quis pegar. 

Nelson: O que mais, você tem mais alguma lembrança do que vocês conversam sobre isso? 

Talíssa: Também conto para a minha mãe, ela lê algumas “coisas” que eu trago da escola e ela 

pediu para o meu irmão ler. Ele trouxe um livro parecido com esse, aí ele não leu ainda. A luz 

que a gente deixa ligada, o computador, a gente vai tentar parar de deixar... 

Nelson: Entendi. Bom, dessas questões todas que você aprendeu na escola, que está 

colocando para os seus pais, para os seus amigos, para as pessoas que você conhece que você 

tem contato, você mesmo tem aplicado isso? Tudo isso que você aprendeu, tem sido útil pra 

você?  

Talíssa: Tem, agora estou jogando menos lixo na rua, estou gastando menos energia, e é isso. 

Nelson: Está corrigindo então, está ajudando a corrigir as coisas que a gente faz no dia-dia, é 

isso? 

Talíssa: É 

Nelson: Certo. Aqui em volta da sua casa, tem algo mais sobre o meio ambiente que desperta 

a sua curiosidade? 

Talíssa: A represa. 

Nelson: A represa aqui bem do ladinho. E o que acontece com a represa? 

Talíssa: O povo acaba jogando muito lixo, nada lá e acaba morrendo afogado e não deveria 

fazer isso, porque represa não é lugar de nadar e nem de jogar lixo. 

Nelson: O que mais que pode acontecer na represa e que você acha? E se você não consegue 

localizar mais nada, tudo bem, você não precisa dizer. Mas tem mais alguma outra coisa que, 

por exemplo, você fala, poxa isto aqui não está certo, em relação ao meio ambiente. Você já 

me disse que não é lugar para nadar, porque a água não está legal, certo? E é perigoso entrar 

nessa água. Tem mais alguma coisa que você acha que não está certo?  

Talíssa: As pessoas estão matando os “bichos de lá e aí se matar os bichos, os outros bichos” 

vão ficar sem comida e vão morrer também (ecossistema).  

Nelson: Você conhece alguns animaizinhos daqui, bichos que têm na mata? 

Talíssa: Têm algumas cobras, tem bastante passarinho e tem muito cachorro, tem gato, tem 

castor e eu acho que é só isso. 

Nelson: Você tem medo de alguns animais?  

Talíssa: De cobra e alguns cachorros. 
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Nelson: Desses animais, você conhece algum animal que não é daqui da natureza, deste local? 

Algum animal não é daqui dessa floresta? 

Talíssa: Um dia trouxeram um porquinho da Índia pra cá. 

Nelson: Certo. E o cachorro não é? As vacas, os cavalos? 

Talíssa: É! 

Nelson: Na sua visão, quem é que têm que resolver os problemas, esses problemas que você 

localizou, que acontecem aqui na nossa região, na sua volta, na escola onde você está. Quem 

são as pessoas responsáveis? 

Talíssa: Nós mesmos. 

Nelson: Quem mais? 

Talíssa: As pessoas que cuidam do bairro, os políticos. 

Nelson: Com relação aos hábitos e redução de consumo dos recursos naturais. O que você 

entende que deve ser consumido pelo ser humano e o que a gente deve evitar consumir? 

Talíssa: Coisa que faz mal. E que também venha em embalagem ruim, que não se aproveita. 

Nelson: Agora uma pergunta mais específica, sobre alimentos. Você gosta dos alimentos que 

já vêm produzidos, que já vem prontos, como por exemplo, hambúrguer (McDonald’s, 

Habibs)? 

Talíssa: Sim. 

Nelson: Você consome bastante? 

Talíssa: Só às vezes. 

Nelson: Agora “fechando aqui”, você tem participado de algum mutirão, Represa Limpa, de 

atividades com a escola? 

Talíssa: Eu já fiz bastante passeio e esse ano eu vou fazer da Bilings, que vai ter uma peça 

(peça de teatro onde a entrevista vai protagonizar), a gente vai ensinar sobre a água, e eu já fui 

também na Operação Represa Limpa. 

Nelson: A escola, ela tem se envolvido na Operação Represa Limpa? Os professores têm 

comentado? 

Talíssa: Não, não muito. 

Nelson: Mas lá têm algumas atividades? Os passeios, para onde são esses passeios? 

Talíssa: Às vezes teatro, aqui na represa vai ter um também. 

Nelson: Gincana? Tem alguma gincana? 

Talíssa: Um pouco, bem pouquinho. 
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Nelson: E os livros que os professores indicam para vocês? Têm vários livros sobre meio 

ambiente? 

Talíssa: Têm, eles deram um também. 

Nelson: Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar mais a respeito do que a escola faz 

sobre meio ambiente? 

Talíssa: Elas passam bastante texto e bastante pergunta, e aí a gente aprende, porque ela (a 

professora) corrige. 

Nelson: E o consumo da água dentro da escola. Chega na hora do recreio, que todo mundo vai 

beber água, vai se lavar, vai usar os banheiros, não é? Os professores falam alguma coisa de 

não gastar água, de ter um consumo responsável? 

Talíssa: Falam, porque muitas vezes eles vêm os alunos deixando a torneira aberta e saindo. 

Nelson: Certo e eles só reclamam ou explicam o porquê não devem? 

Talíssa: Eles explicam. 

Nelson: Certo. Você tem acesso à internet aqui?  

Talíssa: Tenho.  

Nelson: Talíssa, deixando a escola de lado, indo para o mundo das conversas que você tem 

com os seus amiguinhos, a internet, a televisão, as festinhas de aniversário que você participa, 

a sua convivência social, sobre o meio ambiente. Você tem aprendido alguma coisa na 

internet, na TV, com os amigos? 

Talíssa: Sim, bastante na televisão. Que passa jornal, aí passa que o povo está destruindo, 

aquele gelo todo derretendo e aí depois vai subir de água. 

Nelson: E internet? Você pesquisa alguma coisa na área de meio ambiente? 

Talíssa: Sim, fico buscando informações. 

Nelson: O que, por exemplo? 

Talíssa: Os animais que estão destruindo eles, o lugar deles e a energia.  

Nelson: Você aprende mais sobre o meio ambiente na escola ou fora da escola? 

Talíssa: Na escola. 

Nelson: Perfeito, então terminamos a entrevista às 16h25min. 
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10.4.2 Grupo Familiar B 

 

10.4.2.1  Entrevista Sra. Maíra  

 

Dados sobre o habitat: Utensílios domésticos muito precários, com iluminação insuficiente... 

Odor típico de exposição de animais sem trato, “barulhentos”.  Residência muito precária, 

com condições observáveis de falta de saneamento com limpeza e higiene muito precárias, 

dando a impressão de perda de impressão de seu entorno. Talvez tais observações se dêem 

pelo fato de toda a família trabalhar com reciclagem de lixo recolhido no bairro. O depósito 

de lixo reciclável ocorre na própria residência... Percebe-se fragilidade na saúde das pessoas 

que convivem neste ambiente. Família empobrecida. 

 

Nelson: Qual a idade da senhora? 

Maíra: 57 anos 

Nelson: A senhora estudou até que ano? 

Maíra: Eu fiz a metade do 4º ano, não terminei. 

Nelson: Do primário? 

Maíra: É. 

Nelson: Certo. A senhora estudou onde? Qual o local, cidade? 

Maíra: Em Cunhas, estado de São Paulo 

Nelson: A senhora trabalha em que? 

Maíra: Do lar 

Nelson: A senhora fez algum curso profissionalizante, alguma coisa assim, ou não? 

Maíra: Não, só ajudo nas atividades domésticas. 

Nelson: Quando a senhora fez o primário lá atrás, foi dita alguma coisa da qual se recorde que 

tenha a ver com o meio ambiente e que a senhora usa nos dias de hoje? 

Maíra: Não, onde eu estudava não. 

Nelson: Só a ler, escrever, matemática... 

Maíra: Português, história... só essas coisas básicas. 

Nelson: Fora isso a senhora não lembra alguma informação sobre meio ambiente? 

Maíra: Não. 

Nelson: Outra questão...  Agora o que a senhora tem de conhecimento, mesmo fora da escola, 

que a senhora tenha aprendido depois, ou com os pais, com as pessoas, a respeito do meio 
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ambiente... A senhora lembra-se de ter aprendido alguma coisa que utiliza no seu dia-a-dia, 

que interfira na sua qualidade de vida, uma informação útil para a sua sobrevivência? 

Maíra: Sabe que eu não sei responder! 

Nelson: Eu vou elaborar a pergunta de outra maneira. Alguma informação, por exemplo: lave 

bem a louça porque tem micróbio, então a senhora vai e lava direito porque alguém falou isso 

para a senhora. A comida estragou, tem que jogar fora... Isso tudo tem a ver com o meio 

ambiente, questão de saneamento, tudo isso tem a ver. Aí eu pergunto para a senhora, tem 

alguma coisa nesse sentido? 

Maíra: O desmatamento, eu acho que é errado, porque prejudica a gente. O senhor vê, o 

Rodoanel que passou por aí, o senhor viu que acabou com tudo, né? Acabou com as matas, o 

ambiente aqui era bem melhor. 

Nelson: Em que sentido era melhor? 

Maíra: Começou a afetar a respiração das crianças. Principalmente essas criançadas que têm 

bronquite, depois que fez isso piorou tudo. Poluiu, acabou com a mata, poluiu as coisas... 

Nelson: Então a senhora está falando que teve o desmatamento e ao mesmo tempo a poluição, 

não é isso? 

Maíra: É, muita poluição, esse mau cheiro da represa. 

Nelson: Quer dizer então que aumentou o mau cheiro da Represa por causa do Rodoanel? 

Maíra: É por causa do Rodoanel sim, porque não era tanto assim. Tem época que não dá, 

quando enche muito de aguapé, a gente não aguenta. Tem muito pernilongo também; 

aumentou! 

Nelson: O que mais que a senhora tenha sentido nessa questão? 

Maíra: Eu sou contra o desmatamento. 

Nelson: A temperatura aumentou, diminuiu? 

Maíra: Ficou pior, porque ficou mais quente, bem mais quente. 

Nelson: Fora o Rodoanel, mais alguma coisa que a senhora aprendeu e aplica, que a incomoda 

e a senhora fala, isso não está certo? Porque eu aprendi que não é certo mesmo fora da escola? 

Maíra: O que não é certo são os bichos que ficam andando nas ruas, os cavalos soltos, os 

cachorros da cidade que soltam aqui, ficam tudo jogado na rua, alguns os carros matam. 

Outros cachorros ficam todo arrebentado, e eu não acho certo judiar da criação. O senhor vê o 

tanto que eu tenho aqui, vou achando na rua e vou colocando pra dentro de casa. 

Nelson: E esses animais provocam qual tipo de problemas, o que eles fazem?  
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Maíra: Os cavalos eles rasgam o lixo e a rua fica toda danificada de lixo, entope os bueiros. E 

aquele cheiro ruim que vem dos cavalos. Teve época que não tinha portão aqui e o cavalo 

entrou aqui dentro. 

Nelson: Perfeito.  

Maíra: Porque estraga também o meio ambiente essas coisas, né? 

Nelson: Sobre lixo, alguma coisa? 

Maíra: Sobre o lixo, a gente vive disso, catando sucata. Porque têm uns que arrumam as 

coisas certas, deixa separada. Têm outros que a gente tem que mexer mesmo no lixo, a gente 

não deve mexer, mas a gente tem que mexer pra poder procurar. Também acho errado. Às 

vezes a gente corta a mão com caco de vidro... 

Nelson: Entendi. 

Maíra: Tem que por separado. Tem uns que jogam no meio do mato o lixo e está errado, 

porque vai estragar as plantas. 

Nelson: A senhora acha correto manipular o lixo dessa maneira? 

Maíra: Não, não acho correto porque mais pra frente pode trazer uma doença. 

Nelson: Ainda sobre os cavalos, o que a senhora acha que pode estar errado em relação a 

eles? A senhora já falou sobre o lixo que eles espalham, o odor do próprio cavalo, que eles 

entram em lugares inadequados e, portanto apontando uma irresponsabilidade de seus 

proprietários, ou se isso é um negócio ilícito, quer dizer, alguma coisa errada a senhora tem 

consciência que está acontecendo. Mais alguma coisa que a senhora tem conhecimento que é 

errado com relação a esses animais soltos? 

 Maíra: A única coisa que eu acho é isso aí só... 

Nelson: Eles podem transmitir alguma doença. 

Maíra: Pode. O cavalo mesmo pode transmitir, porque às vezes eles pegam carrapato no mato, 

os cachorros mesmo, às vezes aparecem muito, a gente leva eles pra passear e  sempre tem 

que ficar olhando eles porque vem aqueles carrapatos grandes, grudado no cachorro, então 

aquilo traz doença pra dentro de casa. É errado também. 

Nelson: E sobre os esgotos e a qualidade da água na represa? 

Maíra: Eu já sei que está tudo poluído, estão poluindo toda a água. A gente aqui não tem o 

esgoto que vai e solta, a gente tem fossa, entendeu? Não foi liberado pra soltar e aqui já 

soltou, a maioria já soltou... 

Nelson: Então, no caso, vocês têm uma fossa séptica? 

Maíra: A gente tem. 
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Nelson: Esvaziam de vez em quando? 

Maíra: Esvaziamos. 

Nelson: De quanto tempo? 

Maíra: Essa aqui ainda não foi esvaziada porque é muito funda, era um poço, tem 19 metros... 

Nelson: Então nem precisa. Bom, a senhora poderia me destacar, olhando aqui para o 

endereço que a senhora mora, no entorno da sua residência e adjacências, alguma questão 

sobre o meio ambiente que possa comprometer a sua qualidade de vida? 

Maíra: Pra mim mesmo não me incomoda, porque quase eu não vou para mata porque eu 

tenho medo. 

Nelson: Não, no entorno, de coisa que acontecesse em sua volta. 

Maíra: O som alto das igrejas. Incomoda muito a gente pra dormir, eles gritam demais. 

Nelson: A senhora vai dormir a que horas? 

Maíra: Quando eu não saio, 20h00min ou 20h30min eu já estou na cama. Aí é o horário que 

eles estão orando e a gente não consegue dormir. E agora acalmou um pouco porque aqui 

tinha uma lanchonete que ninguém conseguia dormir, por causa de drogas. 

Nelson: Algum outro problema, barulho de oficina, som? 

Maíra: Aqui não. Tem fábrica lá pra baixo, mas não prejudica a gente aqui. 

Nelson: Então a senhora tem consciência, que esse tipo de poluição, já que são classificados 

como um tipo de poluição, a senhora entende que é errado? 

Maíra: É errado. 

Nelson: É uma coisa equivocada, que deveria ser corrigida. No mínimo com medidas que 

possam evitar que o som saia pra fora. 

Maíra: É certo tirar a Palmeira da mata e por pra vender? Eu acho errado isso aí. Se o senhor 

passar lá, o senhor vai vê que as placas de vende-se palmeira estão lá, essas Palmeiras são 

tiradas aqui da antiga área da ACM, a gente sabe por que a gente anda ali, e está tudo vazio, 

ontem fui mostrar para ele e falei: isso aqui está errado, estão tirando da mata para vender 

aqui. 

Nelson: E isso é ruim para todo mundo... 

Maíra: É, e se o meio ambiente vê, você vai ver o que vai dar isso aqui, é na rua da padaria, lá 

embaixo. É tirado dali, porque a gente já viu sair dali com os sacos cheios das mudas, já 

vimos sair com mudas pequenas e mudas grandes, e está marcado lá “vende-se Palmeira” e 

tem os vasinhos, e ali é Palmeira de palmito... E é da antiga ACM, a gente conhece tudo ali, a 

gente sabe anda tudo ali, qualquer canto que o senhor mandar ir, a gente sabe. 
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Nelson: E sobre o nível de importância, sobre os impactos que possam comprometer a sua 

qualidade de vida, voltando a insistir, em relação à água da represa Billings... 

Maíra: Os lixos que jogam na represa, porque a gente vai lá e está todo aquele lixo na beira da 

represa, cachorro morto na represa, está errado. 

Nelson: E essa água, nessa condição, pode lhe trazer alguma coisa negativa, ruim? 

Maíra: Pode, pode trazer doença para a pele, porque muitas pessoas entram nela para nadar. 

Nelson: Há algum outro problema ambiental aqui no bairro, no geral, que a senhora gostaria 

de falar? Alguma coisa que não interfere diretamente aqui, que não chega à sua família, mas é 

um problema? A senhora já identificou uma, que é a questão das Palmeiras, que é ruim para a 

biodiversidade, é ruim para a fauna, para a flora... 

 Maíra: Porque uma muda que tira de lá, já vai fazer falta. 

Nelson: Isso é assim que funciona. Tinha que ter uma autorização lá, alguém para avaliar, ou 

então para plantar em série, em tubinho e vender. Agora em relação ao bairro Los Angeles, 

algum problema em termos de qualidade? 

Maíra: Eu não sei se faz parte, mas o Posto de Saúde que não tem aqui. A distância, precisa 

andar quase meia hora a pé, quem não tem dinheiro tem que ir a pé, lá naquele Posto e quando 

chega não tem médico. Precisa também de mais creche, tem tantas mães que estão sem 

trabalhar porque não tem onde deixar os filhos... é um problema para o bairro inteiro. E mais 

segurança, porque está muito triste aqui, muito furto, droga. 

Nelson: São pessoas daqui mesmo que usam droga e furtam? 

Maíra: É um pouco daqui e um pouco que vem de fora. O próprio filho roubando o pai... 

Nelson: Mais alguma outra questão? 

Maíra: Acho que são só essas coisas. 

Nelson: Tem muita gente nesse mesmo espaço? Muitos habitantes? 

Maíra: Eu acho que tem sim, poderia ter menos, mas não tem condições. Porque aqui foi bom, 

quando era só a gente, a gente estava no céu, mas agora evoluiu, acabou. Depois que acabou 

com a plantação de eucaliptos, acabou... 

Nelson: Com relação às habitações, lá na orla da represa, o que a senhora tem a dizer sobre 

isso? 

Maíra: Eu acho que poderia melhorar porque não é certo eles ficarem lá naquela beira da 

represa, porque é ruim para eles e também ruim para a represa. Porque tudo que é porcaria vai 

para a água dali, e eles estão muito próximos da água. Ali morre um cachorro, joga dentro da 

água, morre uma galinha, joga dentro da água... 
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Nelson: A pessoas jogam animais mortos na represa? 

Maíra: Eles jogam, mas não têm que jogar, eles tem é que enterrar. 

Nelson: Eles acabam tendo uma atitude que acabam fazendo mal para eles mesmos. 

Maíra: E para a gente também, porque a gente gosta de comer um peixinho e não tem como 

comer, eu vou comer esse peixe poluído? 

Nelson: Em relação ao meio ambiente e a empregabilidade, o que a senhora acha mais 

importante? O meio ambiente, o emprego, ou a convivência dos dois? Justifica ter emprego 

acabando com o meio ambiente? 

Maíra: Não, primeiro o meio ambiente. Porque se acabar com o meio ambiente, aí vem mais 

doença. O que adianta ter o emprego se não tem a saúde? 

Nelson: Entendi. Bom, com relação à fauna local, os animais que são da mata local... 

Maíra: Mas não tem mais aqui, já acabaram com quase tudo! 

Nelson: A senhora acha que acabou? 

Maíra: Aqueles passarinhos que ficavam na água, o mergulhão, o baturi, acabaram com tudo! 

Eles mataram tudo! E depois que eles desmataram, eles foram embora, não sei pra onde. Pelo 

que tem agora tem muito pouco aí. 

Nelson: O que a senhora acha de animais de cativeiros, animais presos? 

Maíra: Eu acho errado, inclusive o senhor está vendo um ali, mas não tem condições, a gente 

achou ele machucado e cuidamos dele, mas ele fica solto, só prendemos ele porque senão o 

cachorro pega ele. 

Nelson: A senhora fica a vontade porque eu nem observo essas coisas. Para a senhora, quem 

são os responsáveis em resolver esses problemas?  

Maíra: Os responsáveis são os que cuidam do meio ambiente, eu não sei o nome. Eles têm 

que prestar mais atenção no que está acontecendo. Como o caso dessa Palmeira, tem que ter 

alguém para olhar, para ver quem está pegando, tirando madeira. Eu penso assim. 

Nelson: Eu vou citar alguns e a senhora me fala, se é de sua responsabilidade ou não. A 

Prefeitura tem responsabilidade? 

Maíra: Tem 

Nelson: A Polícia Florestal, a Polícia Ambiental? 

Maíra: Tem 

Nelson: A Delegacia de Polícia Ambiental? 

Maíra: Tem 

Nelson: O IBAMA? 
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Maíra: Têm, eles principalmente. 

Nelson: O Governo do Estado de São Paulo tem a ver com isso? 

Maíra: Eles têm também 

Nelson: O Governo Federal, de forma geral, tem a ver? 

Maíra: Tem sim, porque é pra ajudar! 

Nelson: A ONGs de defesa do meio ambiente tem a ver com isso? 

Maíra: Principalmente. 

Nelson: A população? 

Maíra: Também, é o mais necessário. 

Nelson: Ok. Agora eu vou colocar uma questão sobre os seus hábitos de consumo... A 

senhora separa o que é orgânico? A senhora compra qualquer produto? A senhora consome de 

acordo com a qualidade do produto? Pode dizer algo a respeito?  

Maíra: É meio balanceado... 

Nelson: A senhora consome muitos enlatados? 

Maíra: Não, enlatado é só massa de tomate. 

Nelson: E tem também a questão dos transgênicos, a senhora tem observado quais os 

alimentos que têm transgênicos ou não? 

Maíra: Não, não tenho observado não. 

Nelson: O que está na prateleira do supermercado, não sendo enlatado, sendo de boa 

qualidade, a senhora pega. Quer dizer, acredita no olho, no que está ali? 

Maíra: Isso. 

Nelson: A senhora tem participado de algum mutirão, de alguma Organização Ambiental, 

sobre meio ambiente?  

Maíra: Não, nunca participei 

Nelson: Nem do Represa Limpa? 

Maíra: Não 

Nelson: Essas gincanas que acontecem, essas campanhas da entidade aqui do lado, também 

não? 

Maíra: Também não, porque não tenho tempo pra participar. 

Nelson: De tudo isso que a gente conversou, a senhora acha que deveria ser debatido e 

discutido para as nossas crianças através da escola? 

Maíra: Eu acho que sim, para que elas tomem consciência de que não podem fazer isso. 

Nelson: Mais alguma coisa que a senhora acha importante? 
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Maíra: O certo era não ter carrapato, porque aquele ponto de ônibus perto da ACM, a gente 

sentava naquela graminha onde tem o orelhão, a gente colocava a mão e subia tudo aquele 

carrapato estrela. 

Nelson: Esse é o que transmite a febre maculosa... 

Maíra: É, porque os cavalos ficavam sempre ali, eles ficavam rolando ali. Deixam o bicho ali 

e dali vai progredindo mais. 

Nelson: Tudo isso que foi citado, sem citar o nome da senhora, vamos tentar contribuir aqui 

no bairro para que essas questões colocadas possam melhorar, é nossa contribuição. Muito 

obrigado por sua atenção e por dispor deste precioso tempo nesta entrevista. 
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10.4.2.2  Entrevista Sr. Flontez  

 

Filho e herdeiro de Maíra, Flontez reside na mesma residência que sua mãe, trabalhando com 

sucatas e reciclagem do lixo recolhido pelas ruas. Apesar de ter problemas de saúde 

respiratória (bronquite crônica), doença desenvolvida a partir das atividades diárias 

executadas, se considera um desempregado. Com 34 anos de idade conseguiu estudar até a 8ª 

série do ensino fundamental. Inicialmente havia estudado e se formado na educação básica (4ª 

série) na *“E.E.P.G. Dr. Edgard Gonçalves Andrade Figueira, instituição existente no Parque 

Los Angeles (* na verdade trata-se de escola de educação municipal). Na sequência pode dar 

continuidade na E.E.P.G. José Gonçalves, instituição de um bairro vizinho localizado no 

Jardim da Represa. 

Já trabalhou como conferente de veículos, talvez o maior grau já alcançado profissionalmente 

 

Nelson: Qual a sua profissão? 

Flontez: Eu sou conferente de veículos. 

Nelson: E você trabalha atualmente? 

Flontez: Atualmente eu estou desempregado, trabalho autônomo com carretas. 

Nelson: Você é motorista? 

Flontez: Isso. 

Nelson: Com que mais que você trabalha? 

Flontez: Eu trabalho com reciclagem e só. 

Nelson: Sobre a escola, quando você estudou aqui (no Parque Los Angeles, antigo primário), 

tem alguma lembrança daquele período, de coisas que foram ditas, de aulas que foram 

passadas, de dinâmicas, que tinham haver com o meio ambiente? 

Flontez: Naquela época não. 

Nelson: Naquela época quando? 

Flontez: Eu tinha uns 8, 9 anos. 

Nelson: Foi durante quatro anos, de 7 a 10 anos mais ou menos. Certo, então você não se 

lembra de nada que tenha a ver com o meio ambiente e que você aplique nos dias de hoje...  

Flontez: A única coisa que tinha ali era a horta, que a gente trabalhava na horta lá. 

Nelson: E você aprendeu sobre a conservação dos solos, a conservação das plantas, você 

prendeu como plantar? 

Flontez: Eles até explicaram, mas eu não lembro mais... 
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Nelson: Agora em relação à outra questão. A única coisa que você aprendeu que tem a ver 

com o meio ambiente foi a horta e que você não lembra mais nada. Você lembra alguma coisa 

sobre o saneamento ambiental? Questões relacionadas à higiene? Os professores te 

explicavam sobre lavar sempre as mãos... 

Flontez: Isso, aí elas sempre explicavam. Para tomar banho, se preocupar com as unhas da 

gente... 

Nelson: Mais cuidados pessoais, em relação ao meio ambiente, muito pouco. Agora fora da 

escola, o que você tem aprendido, de lá pra cá, o que você aprendeu sobre meio ambiente e 

que você usa de alguma maneira para melhorar a sua qualidade de vida? 

Flontez: A gente que trabalha nesse ramo da reciclagem, já está envolvido com o meio 

ambiente, porque se a gente deixa, esse lixo todo vai pra água (represa). 

Nelson: Isso em relação aos outros, quer dizer, o que você está fazendo vai melhorar a vida 

dos outros, a gente vai voltar nisso aí. Agora em relação a você. O que aprendeu de fato com 

essas informações que recebeu, seja na televisão, com os amigos, na internet, leu no jornal, e 

que é importante para melhorar a sua qualidade de vida, que você possa ter lembranças...? 

Flontez: Eu assisto na televisão aquele negócio de ecologia, aí lá eles explicam pra gente fazer 

pra ser bom pra gente mesmo. Mas no momento assim, eu não lembro mais nada. 

Nelson: Tem alguma coisa, que te atrapalha, em relação ao meio ambiente, em volta da sua 

residência, nas adjacências? 

Flontez: Tem sim, a fumaça dos ônibus que ficam quase 24 horas na porta da minha casa, e eu 

tenho bronquite também. 

Nelson: E o motor fica ligado quando eles estão parados? 

Flontez: Sim, inclusive tem um caminhão de um rapaz lá que a fumaça chega a sair até 

lágrima do olho. E têm esgotos também, porque a gente não tem rede de esgoto, então aquela 

água suja fica tudo parada e exala mau cheiro. 

Nelson: E som, barulho? 

Flontez: Barulho só dos ônibus mesmo e da creche, mas são crianças e não tem como 

reclamar. 

Nelson: Agora e com relação à represa Billings, sobre a sua qualidade. Qual a importância e o 

que você tem percebido em relação ao saneamento, poluição da água, lixo... O que você 

poderia me falar que as pessoas, o governo observam com mais carinho? O que tem ali que 

você gostaria de me dizer? 
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Flontez: Olha, ali tem bastante coisa. Tem o esgoto que a gente joga tudo pra dentro da água, 

aquilo lá chega a formar até uma nata dentro da água, o principal é o esgoto. Aí tem os lixos, 

não só o governo, mas a própria população deveria se conscientizar. Porque a pessoa vai lá e 

solta um papelzinho no esgoto que vai para água e acha que aquele papelzinho não vai fazer 

efeito. Um não pode fazer efeito, mas e milhares que jogam? É garrafa... A turma vai lá na 

beira da represa pra pescar e deixa toda aquela sujeira ali e vai tudo pra dentro da água, fora 

os produtos químicos que soltam dentro da água, tudo isso aí que eu acho que prejudica. 

Nelson: Ok. Mais alguma coisa que você observa na represa? Pode ser na beira na represa, na 

mata, em volta, qualquer coisa que tenha a ver com a represa. 

Flontez: Seria o lixo mesmo e o esgoto. 

Nelson: Certo. Odor? 

Flontez: É, o mau cheiro também. 

Nelson: A qualidade da água? Transmite doença? 

Flontez: Com certeza transmite, fora os mosquitos. 

Nelson: Aumenta o número de insetos aqui? 

Flontez: Aumenta, principalmente em época quente. 

Nelson: Perfeito. Algum problema ambiental aqui no bairro? No bairro como um todo, que 

você tenha observado? 

Flontez: Só o esgoto. Porque eles fizeram uns buracos, mas esses buracos não têm aonde a 

água ir embora. Eles fizeram tipo uma caixa, mas só que fizeram a caixa com cimento... 

Nelson: E não tem cano nenhum? 

Flontez: Não tem, a água desce e fica naquele quadrado ali. 

Nelson: Então fica entupido, não vai pra lugar nenhum. 

Flontez: Fora que vem rato. Dizem que mosquito da dengue não para ali. 

Nelson: A água tem que estar limpa. Mais algum problema que você acha que existe aqui no 

bairro? 

Flontez: A sujeira na rua também. Principalmente de terça-feira, a turma coloca os lixos para 

fora e os cavalos vêm, rasgam e saem espalhando todo o lixo. 

Nelson: Colocação de lixo fora do horário? 

Flontez: Isso. 

Nelson: Em relação ao emprego e a proteção do meio ambiente. O que você acha mais 

importante? Ou a convivência dos dois, o que você acha mais importante? 



167 

 

 

 

Flontez: Eu acho que a convivência dos dois, mas principalmente o meio ambiente. Porque se 

o meio ambiente estiver bem, o emprego a gente corre atrás. Porque eu acho que uns dos 

causadores dos problemas do meio ambiente é o emprego, porque são muitas fábricas. 

Nelson: A forma de exploração? Muita gente acha que para sobreviver tem que ter emprego e 

acabar com o meio ambiente, tem gente que pensa assim.  

Flontez: E é por isso que está assim 

Nelson: Se acaba com o meio ambiente também acaba com o emprego 

Flontez: E aí vai viver do que? 

Nelson: Com relação à fauna local, você conhece muitos animais silvestres por aqui?  

Flontez: Olha, tinham muitos, mas com essa desmatação aí, acabou tudo. Mas aqui tem 

papagaio, bastantes pássaros ainda, lagartos, tatus eu não sei afirmar para o senhor se ainda 

têm. 

Nelson: Você é a favor de animais em cativeiros?  

Flontez: Eu sou contra. 

Nelson: Quais são os atores responsáveis pela solução dos problemas ambientais que você 

apontou até agora?  

Flontez: Eu acho que a gente mesmo. 

Nelson: Você acha que a prefeitura tem a ver ? 

Flontez: Também, tem a parte dela. 

Nelson: O governo federal e estadual também? 

Flontez: Também 

Nelson: Polícia Ambiental? 

Flontez: A Polícia Ambiental cuida em partes. Mas só que, fazer o que, o povo é teimoso, não 

adianta. 

Nelson: Tem que ser mais educado... Então a escola tem uma atuação preponderante, você 

acredita que a educação vai ajudar muito as pessoas a acharem um eixo, um caminho? 

Flontez: Eu acho que escola deveria aplicar mais isso. 

Nelson: Entendi. Sobre seus hábitos de consumo. Você se alimenta de tudo? Muita carne? 

Flontez: Não, pouca carne. 

Nelson: Enlatados? 

Flontez: Também pouco. 

Nelson: O que mais você come? 

Flontez: Arroz, feijão é o básico. E às vezes um frango. 
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Nelson: Salada? 

Flontez: Não, eu não como salada 

Nelson: Você escolhe os alimentos que come, se é orgânico, se não é orgânico? É você que 

adquire os alimentos ou é outra pessoa? 

Flontez: Não, é a minha esposa. 

Nelson: Então você não presta muita atenção nessa questão? 

Flontez: Não. 

Nelson: Você tem participado de mutirões, Organizações Ambientais? 

Flontez: Já participei da Represa Limpa. 

Nelson: E o que você achou dessa participação? 

Flontez: Eu achei interessante. Gostei e achei que sempre deveria ter, mas só que agora eles 

pararam. Porque naquela época a represa era limpinha e agora... 

Nelson: Tem mais alguma coisa que você acha que possa ser veiculada através da escola? 

Você acha que tudo isso que nós conversamos, e mais outras questões, tem que ser através da 

escola também, tem que ser passada para os nossos jovens, para eles encararem e entenderem 

todos esses problemas? Você acha que isso é importante? 

Flontez: Eu acho que sim. Os jovens que estão indo para as escolas hoje, na verdade eles não 

estão indo nem com interesse nisso aí, eles não sabem o mal que estão fazendo, eles vão lá só 

para bagunçar. Porque na época que eu estudava, os alunos entravam na sala de aula para 

estudar mesmo e hoje não, se o professor for falar, o que eles vão falar para os professores? 

Ah professor... isso aí não quer dizer nada, eu vou trabalhar na cidade, mas só que eles não 

sabem que vão depender do meio ambiente para ter serviço na cidade também. Então eu acho 

que o professor deveria ser mais rígido. 

Nelson: Você acha que os professores não estão com muito interesse de passar informações 

sobre o meio ambiente... 

Flontez: Talvez eles possam até querer passar, mas os alunos não querem aprender. E deveria 

ser não só na escola, mas na casa também. A família tinha que se conscientizar e sempre tocar 

no assunto. 

Nelson: Bom, Flontez, por enquanto é isso, faltam 15 minutos para as 3 horas, terminamos 

então aqui esta entrevista contigo. Muito obrigado por sua participação! 

Flontez: Eu que agradeço! 
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10.4.2.3  Entrevista Tulízio  

 

Dados sobre o habitat: Utensílios domésticos muito precários, com iluminação insuficiente... 

Odor típico de exposição de animais sem trato, “barulhentos”.  Residência muito precária, 

com condições observáveis de falta de saneamento com limpeza e higiene muito precárias, 

dando a impressão de perda de impressão de seu entorno. Talvez tais observações se dêem 

pelo fato de toda a família trabalhar com reciclagem de lixo recolhido no bairro. O depósito 

de lixo reciclável ocorre na própria residência... Percebe-se fragilidade na saúde das pessoas 

que convivem neste ambiente. Família empobrecida. 

 

 

Nelson: Quantos anos você tem? 

Tulízio: Tenho 13 anos. 

Nelson: Quando você nasceu? 

Tulízio: Eu nasci em 1996. 

Nelson: Em que mês e dia você nasceu? 

Tulízio: 30 de novembro. 

Nelson: Você está em que ano? 

Tulízio: Sétima série. 

Nelson: Em que escola? 

Tulízio: José Gonçalves. 

Nelson: Você desenvolve algum trabalho, ou não? 

Tulízio: Não. 

Nelson: Só ajuda os pais? 

Tulízio: Só ajudo. 

Nelson: Na reciclagem? 

Tulízio: Sim. 

Nelson: O que você lembra, sobre informações recebidas através da escola, em relação ao 

meio ambiente? 

Tulízio: Que não era para eu destruir as flores, não botar fogo no mato, não matar cachorro, 

gato e jogar na represa. 

Nelson: E sobre higiene, eles falam alguma coisa sobre esse assunto? 

Tulízio: Depois de ir ao banheiro tem que lavar as mãos com água e sabão. 
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Nelson: O que a escola passou para você, e de que forma? Houve alguma gincana ou outra 

atividade sobre o meio ambiente? 

Tulízio: Não. 

Nelson: Passou algumas atividades para que vocês estudassem sobre o meio ambiente? 

Tulízio: Passou trabalhos. 

Nelson: Você tem acesso à internet? 

Tulízio: Na escola sim, na minha casa não. 

Nelson: Na escola você pesquisa na internet? 

Tulízio: Sim. 

Nelson: Você acha que a escola passou pouca informação sobre o meio ambiente? 

Tulízio: Sim. 

Nelson: Então você acha que aprendeu mais sobre meio ambiente fora da escola? 

Tulízio: Sim. 

Nelson: De tudo que aprendeu, você aplica alguma coisa? 

Tulízio: Sim, ao sair do banheiro lavar as mãos, não matar cachorro e jogar na represa, não 

colocar fogo no meio ambiente (mata e floresta). 

Nelson: Sobre barulho... 

Tulízio: Não falaram. 

Nelson: O que você acha que tem aprendido, mesmo fora da escola, para melhorar a sua 

qualidade de vida? 

Tulízio: Lá do lado da minha casa tinha um cara que jogava lixo no bueiro, aí entupiu o 

bueiro e a água subia tudo para a calçada da minha casa, aí minha mãe falou para o homem e 

ele parou de fazer isso. 

Nelson: Mais alguma outra informação? 

Tulízio: Não. 

Nelson: Sobre a represa Billings! O que você tem percebido que acontece na represa, em 

termos de impacto ambiental, qualidade da água, “que a água esteja ruim”. Ao chegar lá e 

olhar para a represa, o que você percebe que está errado? 

Tulízio: Porque jogaram muito lixo nela, ela está poluída, tem muito aguapé, tem esgoto que 

vai direto para represa, é por isso que ela fica poluída e tem mau cheiro. 

Nelson: Agora sobre o Parque Los Angeles, me fale sobre algum problema que você consiga 

observar sobre o meio ambiente e o mal causado.... 
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Tulízio: Não sei.... 

Nelson: Qual o nível de importância do emprego e o meio ambiente e vice-versa? O que é 

mais importante: proteção do meio ambiente ou o emprego? 

Tulízio: A proteção do meio ambiente. 

Nelson: Fale mais sobre isso.... 

Tulízio: Porque nós não podemos poluir, porque podemos trazer doenças para nós. 

Nelson: Aí você não vai mais estar vivo para trabalhar e ter emprego. Meio ambiente é vida, 

por isso é muito mais importante. Emprego também é importante, mas em primeiro lugar é o 

meio ambiente, é isso?  

Tulízio: Sim. 

Nelson: Em relação aos animais, à fauna local, o que você acha sobre animais em cativeiro? 

Você acha correto? 

Tulízio: Não. 

Nelson: Existe muitos animais que você conhece por aqui? 

Tulízio: Tem. 

Nelson: Que tipo? Existem lagartos? 

Tulízio: Tem, eu vi um na mata, perto da minha casa. 

Nelson: Tem cobra? 

Tulízio: Tem. 

Nelson: Tem pássaro? 

Tulízio: Tem. 

Nelson: E gambá tem? 

Tulízio: Não. 

Nelson: Tatu? 

Tulízio: Não. 

Nelson: Baturis, Pernaltas? 

Tulízio: Não 

Nelson: Quadrúpedes? 

Tulízio: O que é isso? 

Nelson: Quadrúpedes são animais que tem quatro patas. 

Tulízio: Cavalo, cachorro... 

Nelson: Mas esses não são silvestres, são de fora, não são da região. Bom, pra você, quem é 

responsável por resolver os problemas ambientais? 
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Tulízio: Nós mesmos. 

Nelson: Vocês mesmos, a própria população? 

Tulízio: Sim. 

Nelson: Tem alguma responsabilidade do governo? 

Tulízio: Tem. 

Nelson: As ONGs, igreja, comércio, indústrias, todos são responsáveis? 

Tulízio: Sim. 

Nelson: Com relação à alimentação, você come muita carne, você come de tudo, como são 

seus hábitos alimentares? 

Tulízio: Como de tudo. 

Nelson: O prato está feito, mas você chega a escolher os alimentos, você vai fazer compra 

junto com os seus pais? 

Tulízio: Vou. 

Nelson: E “lá” você escolhe os produtos ou ajuda a escolher? 

Tulízio: Ajudo. 

Nelson: Qual a diferença dessas escolhas, o que você compra, o que você não compra e por 

quê? 

Tulízio: Eu compro muito arroz, feijão e não compro muita besteira. 

Nelson: Enlatados, você compra ou não? 

Tulízio: Compro às vezes. 

Nelson: Transgênico? 

Tulízio: Não. 

Nelson: Você sabe o que é transgênico, você já ouviu falar? 

Tulízio: Sim. 

Nelson: Aquele óleo de cozinha. Você compra qualquer um, aquele que estiver mais barato, é 

pelo preço? 

Tulízio: Sim. 

Nelson: Você já participou de algum mutirão, represa limpa? 

Tulízio: Não. 

Nelson: Já participou de alguma entidade ambientalista? 

Tulízio: Não 

Nelson: Você acha que todas essas informações que você teve na escola, e aquelas que 

aprendeu fora da escola... O que você acha que é importante discutir dentro da escola? 
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Tulízio: Sim.... 

Nelson: É importante que os novos jovens, que estão vindo depois de você, é importante tudo 

isso? 

Tulízio: Sim.   

Nelson: Tulízio, terminamos por aqui esta entrevista. Agradeço sua participação! 
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11.2 Mapa de Localização da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê no Estado de São Paulo 
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11.3 Mapa de São Bernardo do Campo 
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11.4 Mapa Área de Proteção aos Manancias – APRM Billings 
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11.5 Mapa Parque Los Angeles – Município de São Bernardo do Campo 

 

 

 

 

 

 

 


