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Resumo: Este trabalho apresenta uma análise do espaço ambiental a partir de um
Diagnóstico Municipal Ambiental participativo do município de Iuiú - BA, parte
integrante da pesquisa de Doutorado em Educação. A investigação contou com a
participação dos seguintes atores sociais: professores municipais e presidentes das
Associações das Comunidades Rurais, por meio da construção de matrizes
sequenciais apoiadas nos princípios da Educação para o Desenvolvimento
Sustentável (EDS). A pesquisa apresenta um enfoque quali-quantitativo e os
métodos utilizados foram o empírico, o hermenêutico e o analítico. Participaram das
oficinas 62,72% dos educadores que construíram a Matriz (1) com os problemas
ambientais prioritários e a Matriz (2) resultante do impacto ambiental principal
especificado como tema gerador do projeto interdisciplinar de cada Escola. Outra
amostra de 52% dos presidentes também preencheu a Matriz (1). Comparando-se
os resultados entre a Matriz (1) construída pelos professores com a dos presidentes,
observa-se que a preocupação com os problemas ambientais na visão dos
educadores abrange todo o município, no entanto prevalecem aqueles que os
incomodam no dia-a-dia, como poluição da Barragem, falta de tratamento do esgoto
e acúmulo do lixo na sede. Enquanto, os presidentes se preocupam com a
infraestrutura como: pontes e estradas precárias, escassez de água, falta de energia
e a falta de equipamentos agrícolas. A partir dos problemas ambientais
especificados pelos presidentes, foram realizados mini-cursos no I Fórum de Meio
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Ambiente do Iuiú, Concluí-se que a descentralização da gestão municipal através de
uma ação participativa da comunidade no desenvolvimento da EDS é necessária e
urgente.
Palavras-chave: Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Análise Ambiental
Municipal. Participação. Atores Sociais.
Abstract: This paper presents an analysis of the space environment from a
diagnosis of the Municipal Environmental participating municipality Iuiú-BA, an
integral part of the search for Doctorate in Education. This research with the
participation of the following social actors: teachers and municipal presidents of the
Community Associations of Rural, through the construction of matrices sequential
supported the principles of Education for Sustainable Development (SDS). The
search presents an approach-quantitative and qualitative methods used were the
empirical, the hermeneutic and analytical. Participated in the workshops 62.72% of
educators who built the Matrix (1) of priority environmental problems and Matrix (2)
resulting environmental impact specified as main theme generator of interdisciplinary
project of each school. Another sample of 52% of the presidents also completed the
Matrix (1). Comparing the results between the Matrix (1) built by teachers with the
presidents, it is observed that the concern about environmental problems in the
vision of educators covers the entire municipality, however prevail those who annoy
the day-to-day, as Dam pollution, lack of sewage treatment and accumulation of
garbage at headquarters. While the presidents are concerned, especially with the
infrastructure such as bridges and poor roads, water shortages, lack of energy and
lack of agricultural equipment. From the environmental problems specified by the
presidents, were held mini-courses in the I Forum of the Environment of Iuiú,
concluded that the decentralization of municipal management through a participatory
community action in the development of the SDS is necessary and urgent.
Keywords: Education for Sustainable Development. Municipal Environmental
Analysis. Participation. Social Actors.
1 INTRODUÇÃO

Nos municípios do semiárido nordestino, como é caso do Iuiú-BA, a gestão
competente dos recursos hídricos e a busca de alternativas para o período crítico
das secas constituem a essência do desafio da construção da sustentabilidade.
A expansão urbana de 1980 até hoje, no Município de Iuiú-BA, resultou em
intenso êxodo rural e em desigualdades de renda, isto levou a ocupação dos bairros
periféricos pelas populações de baixa renda ou sem renda, que passaram a exigir do
município seus direitos sociais da implantação de toda a infraestrutura de educação,
de saúde, de habitação, de abastecimento de água, de saneamento, de transporte,
de drenagem, de limpeza urbana,

de segurança e

de lazer, até então pouco

atendidos.
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Essa migração do campo para cidade, devido à inexistência de alternativas na
agricultura, determinou um incremento na folha de pagamento da Prefeitura,
principal fonte de renda dos munícipes, e grandes carências por espaços de
emprego e renda, por parte dos cidadãos, provocando a favelização, a deterioração
ambiental e diminuição da qualidade de vida dos habitantes da sede municipal.
Esta situação estabeleceu a necessidade de uma gestão participativa que
começasse pela reordenação do uso do solo, pelo planejamento e implantação da
infraestrutura necessária e pela descentralização da gestão municipal através de
uma ação participativa da comunidade.
Dessa forma, buscamos introduzir diversas esferas de participação popular,
fortalecendo as entidades representativas dos diversos setores e, através delas, a
participação dos cidadãos, desde as etapas de sugestão de programas para a
formulação das políticas públicas e de planejamento da cidade até as alternativas de
resolução dos impactos detectados e potencialidades identificadas. Com este fim
utilizamos a educação formal e informal, como meio de se buscar a inclusão destes
atores sociais.
A participação comunitária no diagnóstico municipal se efetiva com os atores
sociais envolvidos na utilização dos recursos naturais, bem como, com aqueles que
se relacionam com o público infantil e o de agricultores, uma vez que, estes são os
mais susceptíveis às consequências resultantes da deterioração ambiental.
Trabalhamos como os seguintes atores sociais: educadores do município e
presidentes das Associações das Comunidades Rurais, através da educação formal
e informal. Para atingir o objetivo da análise do espaço ambiental no município de
Iuiú, utilizou-se metodologia própria a partir dos princípios da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável.

2 REFLETINDO ALGUNS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

As práticas educativas em Libâneo (2005) não se restringem à escola ou à
família. Elas ocorrem em todos os contextos e âmbitos da existência individual e
social humana, de modo institucionalizado ou não, sob várias modalidades como
educação informal, não-formal e educação formal.
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Educação Informal - são práticas educativas, que acontecem de forma
difusa e dispersa nos processos de aquisição de saberes e modos de ação de forma
não intencional e não
institucionalizada.
Educação não-formal - são as práticas educativas realizadas em instituições
não convencionais de educação, mas com certo nível de intencionalidade e
sistematização, tais como, as que se verificam nas organizações profissionais, nos
meios de comunicação, nas agências formativas para grupos sociais específicos.
Educação formal - as práticas educativas com elevados graus de
intencionalidade, sistematização e institucionalização, como as que se realizam nas
escolas ou em outras instituições de ensino.
Para Oaigen, Westphal e Rohde (2006) a Educação Ambiental deve
acontecer também na forma da educação informal, onde é vista como “um processo
contínuo de capacitação da sociedade como um todo, que sente a necessidade do
seu envolvimento ativo na conservação do meio ambiente, buscando a participação
em processos de melhoria da qualidade de vida de todos os seres vivos”.
A articulação dos saberes, como forma de relação entre as disciplinas e
qualidade da interação entre elas é apresentado por Santos (2004, p. 423-428)
como:

multidisciplinaridade,

pluridisciplinaridade,

interdisciplinaridade

e

transdisciplinaridade.
Multidisciplinaridade - essa abordagem se dar quando uma prática
curricular necessita apenas da participação de várias disciplinas na composição e
exercício de um trabalho, seja de ensino e ou de pesquisa, sem estabelecer
claramente conexão de interligação entre elas. O objeto de estudo é visto em forma
de agrupamentos disciplinares, mas sem a integração de conceitos, procedimentos
e atitudes.
Pluridisciplinaridade - nesse estudo disciplinar os sujeitos da ação,
professores e ou pesquisadores, em momentos específicos e pontuais, podem
estabelecer algumas relações de comunicação entre os saberes. Um especialista
pode solicitar a intervenção de outro especialista na sua prática de trabalho, no
entanto, uma especialidade não contribuirá na modificação metodológica de cada
disciplina em particular. Como exemplo cita as relações pontuais entre práticas de
física e química, bem como história e geografia.
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Interdisciplinaridade - essa abordagem surge a partir de um projeto coletivo
de trabalho norteado por experiências intencionais de interação entre as disciplinas,
com intercâmbios, enriquecimentos mútuos e produção coletiva de conhecimentos.
Caracteriza-se pela qualidade das relações estruturadas pela colaboração e
coordenação intencional do trabalho coletivo.
Transdisciplinaridade - é uma abordagem que propõe a superação das
fronteiras disciplinares, construindo o conhecimento científico de modo sistêmico,
em que as inter relações disciplinares produzam uma ciência unificada no sentido de
não fragmentar, a ciência em ciência social, física e natural. O conhecimento
científico enquanto pensamento complexo permite a possibilidade de comunicações
entre vários níveis de interdisciplinaridade.
Oaigen, Westphal e Rohde (2006) mostra a importância da compreensão inter
e multidisciplinar da Educação Ambiental, pois esta se constitui de:
Um conjunto de atividades teórico-práticas, voltadas para a busca de
solução dos problemas concretos do ambiente, desenvolvendo-se através
de uma visão transversal, conforme sugere os Parâmetros Curriculares
Nacionais, exigindo a participação ativa e responsável de cada indivíduo na
sociedade atual.

As questões que envolvem a Educação para o Desenvolvimento Sustentável
apresentam essas características, portanto precisam ser trabalhadas de formas
contínuas e integradas, uma vez que, remete à necessidade de se recorrer a
conjuntos de conhecimentos relativos a diferentes áreas do saber.
A nova forma de organizar o trabalho didático é orientada pelos PCN,
(BRASIL, 1997) como transversalidade. Conforme este documento os temas
transversais, por tratarem de questões sociais, têm natureza diferente das áreas
convencionais, devido à complexidade dos temas transversais, nenhuma das áreas,
isoladamente, é suficiente para abordá-los.
Como estes atravessam os diferentes campos do conhecimento, devem ser
trabalhados de forma contínua e integrados, pois há necessidade de se interpretar
conhecimentos relativos a diferentes áreas na sua análise e compreensão, como o
meio ambiente e suas inter-relações. O Termo gestão ambiental é bastante
abrangente e frequentemente usado para designar ações ambientais em
determinados espaços geográficos.
Philippi Jr. e Maglio (2005, p. 219) definem gestão ambiental como:
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Um processo político administrativo de responsabilidade do poder
constituído destinado a, com participação social, formular, implementar e
avaliar políticas ambientais a partir da cultura, realidade e potencialidades
de cada região, em conformidade com os princípios do desenvolvimento
sustentável.

Esta definição como gestão compartilhada entre os diferentes envolvidos e
articulados em seus diferentes papéis foi a utilizada neste trabalho, diverge da
existente na Lei 6.938/81 (BRASIL, 1981) que enfoca apenas ações governamentais
para administração dos recursos ambientais, por meio de ações econômicas,
providências institucionais e jurídicas com a finalidade de manter e recuperar a
qualidade do meio ambiente.
Todo Sistema de Gestão Ambiental Municipal deve incluir instrumentos de
análise e diagnóstico que garantam um enfoque integrado e coordenado do
planejamento da cidade para permitir uma visão global de sua problemática e a
formulação de um modelo de desenvolvimento consistente.
A dificuldade muitas vezes encontrada pelos gestores e técnicos no
planejamento da cidade é a realização do diagnóstico participativo, com o
envolvimento da comunidade. Aqui, neste trabalho, apresentamos uma metodologia
tendo a análise municipal ambiental, como eixo norteador da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável onde a há uma efetiva participação dos atores sociais.
Essa participação encontra ressonância no conceito de Souza (2000, p. 20):
A participação - entendida não apenas como um processo que visa à
ratificação, por parte dos envolvidos, de planos e projetos já elaborados,
como geralmente ocorre, mas como uma participação crítica e democrática
desde o início dos processos -, visando ao envolvimento, à incorporação de
propostas, à gestão aberta dos conflitos e ao levantamento de
necessidades e aspirações não previstas.

Na execução da Política Nacional de Meio Ambiente no Brasil foi estabelecido
um conjunto de instrumentos de gestão ambiental na Lei 6.938/81 (BRASIL, 1981)
que vem sendo regulado por Resoluções do CONAMA.
Os principais instrumentos existentes são:
a) Licenciamento Ambiental e Controle das Atividades Poluidoras
b) Qualidade Ambiental
c) Unidades de Conservação e Biodiversidade
d) Planejamento e Zoneamento Ambiental
e) Avaliação de Impacto Ambiental
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f) Educação Ambiental
Observa-se, portanto que, a Educação Ambiental como instrumento de
participação para gestão ambiental está prevista na legislação ambiental brasileira.
Na Agenda 21 Brasileira, o capítulo 36, que trata da reorientação do ensino
para o desenvolvimento sustentável; da ampliação da consciência pública e da
promoção de treinamentos, teve seus princípios fundamentais baseados nos
princípios para Educação Ambiental da Conferência de Tbilisi de 1987. Nesse
documento o ensino formal e o informal são considerados indispensáveis para se
alcançar as mudanças de atitudes das pessoas na avaliação e na abordagem dos
problemas do desenvolvimento sustentável. É através deles também que se confere
consciência ambiental, valores, atitudes, técnicas e comportamentos para se atingir
a sustentabilidade.
A Agenda 21 Brasileira destaca a inclusão da Educação Ambiental no ensino
formal integrando o meio ambiente e desenvolvimento como tema interdisciplinar em
todos os níveis de ensino, e ainda indica o apoio dos gestores municipais à
promoção de atividades de ensino informal nos planos locais, realizada por
educadores informais ou por organizações da comunidade.
A referência atual em legislação ambiental nacional está no Decreto nº. 4.281,
de 25 de junho de 2002 (BRASIL, 2002) regulamentando a Lei nº. 9.795/99
(BRASIL, 1999) que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental e incluiu a
Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino.
Nesse decreto é recomendado para a inserção da Educação Ambiental nos
currículos: a utilização dos Parâmetros e das Diretrizes Curriculares Nacionais como
referência; a integração da Educação Ambiental às disciplinas de modo transversal,
contínuo e permanente; e a adequação dos programas já vigentes de formação
continuada de educadores.
Estão previstos também, nesse documento, os processos de capacitação de
profissionais promovidos por empresas, entidades de classe, instituições públicas e
privadas; os projetos financiados com recursos públicos e o cumprimento da Agenda
21.
O Plano Nacional de Educação - PNE (2001-2010) aprovado pelo Congresso
Nacional na Lei 10.172/2001 (BRASIL, 2001), além de cumprir uma determinação da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação em seu art. 87, fixa diretrizes, objetivos e
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metas para o período de 10 anos, garantindo coerência nas prioridades
educacionais para este período.
Nos objetivos e metas para o ensino fundamental e ensino médio, o propõe “A
Educação Ambiental, tratada como tema transversal, será desenvolvida como uma
prática educativa integrada, contínua e permanente em conformidade com a Lei n.º
9.795/99”. Este plano discutido com todos os setores da sociedade envolvidos na
educação representa um avanço da questão ambiental no universo da educação.
A Lei nº. 10.431/ 2006 (BAHIA, 2006) que trata da Política de Meio Ambiente
e de Proteção à Biodiversidade do Estado da Bahia estabelece como diretriz para a
proteção e melhoria da qualidade ambiental a promoção de programas sistemáticos
de Educação Ambiental, em caráter formal e informal, e de meios de
conscientização pública, visando à proteção do meio ambiente.
A Educação Ambiental formal, informal, considerada como um direito de todos
e como um dos instrumentos da Política Ambiental Estadual, é designada como da
incumbência do Poder Público, das unidades escolares, dos meios de comunicação
de massa, das empresas, entidades de classe, das instituições públicas e privadas,
das universidades estaduais e da sociedade, como um todo para garantir a
formação de atitudes, valores e habilidades que propiciem posturas individuais e
coletivas voltadas para a identificação e solução dos problemas ambientais como
parte do exercício da cidadania.
Entre os princípios da Política de Meio ambiente Estadual consta o direito ao
ambiente saudável incluindo todas as facetas ambientais, de forma a contemplar, de
maneira mais ampla possível, a tutela do meio ambiente natural, cultural, urbano e
do trabalho.
Assim, no diagnóstico municipal ambiental, o relatório completo dos
problemas ambientais do município relacionado à área urbana e área rural precisa
ser concretizado a partir de uma participação real da comunidade, onde, os impactos
ambientais e as potencialidades municipais são identificados através de uma
consulta aos principais atores envolvidos com a utilização dos recursos naturais ou
em atividades que levam a deterioração ambiental.
Como a construção da sustentabilidade é um processo complexo na gestão
dos recursos naturais, principalmente, devida à pluralidade de atores envolvidos,
como o governo federal, estadual e municipal, instituições públicas e privadas,
organizações não governamentais e interesses pessoais divergentes, impõem-se a
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busca de um consenso nos objetivos proposto para a Educação para o
Desenvolvimento Sustentável.

3 METODOLOGIA

A identificação, a seleção dos problemas ambientais principais da área
urbana, foi realizada principalmente pelos educadores do ensino fundamental e
médio e os da área rural pelos presidentes das Associações das Comunidades
Rurais do Município do Iuiú - BA.
Esses representantes da comunidade foram escolhidos, por se entender que
o cotidiano dessas pessoas está relacionado com o público infantil e com o de
agricultores, pessoas atingidas primordialmente por problemas ambientais locais.
O tipo de pesquisa utilizada envolveu um enfoque qualitativo e quantitativo,
pois, aspectos do meio ambiente estão relacionados diretamente com os atores
sociais envolvidos na sua utilização, incluindo necessárias mudanças de atitudes
destes na recuperação, conservação e preservação ambiental.
Concordamos com Santos e Gamboa (1995) quando diz que é preciso
articular as dimensões qualitativas e quantitativas em uma inter-relação dinâmica,
para buscar o equilíbrio entre o sujeito e objeto, quantidade e qualidade, explicação,
compreensão, registro e interpretação para controlar os dados coletados, uma vez
que, a quantidade e qualidade são inseparáveis, porque sujeito e o objeto também
não se separa.
Os métodos utilizados foram: o empírico, na realização de oficinas para
construção das matrizes, o hermenêutico e analítico com a análise de conteúdo das
matrizes conceituais.
As matrizes sequenciais, adaptadas da metodologia da PROPACC - Proposta
de Participação-Ação para a Construção do Conhecimento (MEDINA; CAMPOS,
1999), foram utilizadas na identificação dos principais impactos ambientais
municipais pelos professores e pelos presidentes das associações rurais do
município.
Para o preenchimento dessas matrizes sequenciais foram escolhidos os
educadores do município como atores sociais, para construir o instrumento de
identificação e seleção dos impactos ambientais prioritários do município,
correspondente à Matriz (1) e o referente ao projeto interdisciplinar com o tema
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gerador resultante do impacto priorizado por eles, equivalente à Matriz (2). Dos 204
professores municipais 130, incluindo quatro diretores, participaram das oficinas e
construíram as Matriz (1) e Matriz (2), após palestras orientadoras sobre Educação
para o Desenvolvimento Sustentável. Representando uma amostra de 62,72% dos
docentes do município.
Participaram da pesquisa professores da rede pública municipal e estadual,
da pré-escola ao Ensino médio. Para a construção das Matrizes (1) e (2) foram
definidos oito grupos de professores por Escola ou por nível de Ensino, que
identificaram e selecionaram, por consenso, os quatro principais problemas do
município em ordem de prioridade. Após esta escolha, também escolheram um tema
gerador, que abrangia o problema elencado como prioritário, e construíram,
participativamente, o projeto interdisciplinar de cada Escola.
Na Matriz (2) continha: a identificação do grupo, o tema gerador, as séries a
que se destinava o projeto; o nível do ensino, a duração do projeto; os objetivos do
projeto; os elementos curriculares envolvidos; as bases conceituais; a preparação
prévia; os materiais necessários; a metodologia proposta e a avaliação esperada.
Bardin (1977, p. 42) conceitua a análise de conteúdo como:
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens.

Pode ser realizada por dedução da frequência de uma determinada palavra
ou por análise de categorias temáticas, como a que utilizamos na análise dos
conteúdos da Matriz (1).
A análise em categorias temáticas como descreve Pêcheux (1993) busca
encontrar uma série de significações que o codificador detecta por meio de
indicadores que lhe estão conectados para codificar ou caracterizar um segmento,
isto é, colocá-lo em uma das classes de equivalências definidas, a partir das
significações, em função do julgamento do codificador “funciona por operações de
desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo reagrupamentos
analógicos.” (BARDIN, 1977, p. 153), diferenciamos em categorias principais e
específicas. Os títulos das matrizes correspondem às categorias principais e as
respostas dos atores sociais às categorias específicas.
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Também foi delimitada a área de trabalho, correspondendo ao município de
IuiúBA, conforme o conceito do Artigo 87 da Constituição Federal de Alagoas que
define município como: “é a circunscrição do território do Estado na qual cidadãos,
associados pelas relações comuns de localidade, de trabalho e de tradições, vivem
sob uma organização livre e autônoma, para fins de economia, administração e
cultura.” (MEIRELLES, 1957, p.70).
O Município do Iuiú-BA, com apenas 10.485 habitantes, não está incluso na
obrigatoriedade

de

construção

do

Plano

Diretor

Municipal,

mas

a

preocupação com meio ambiente e a sustentabilidade começa inquietar até o
municípios de pequeno porte, exigindo uma gestão integral e participativa voltada
para a construção do desenvolvimento sustentável local.

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados das oficinas desenvolvidas com o corpo docente, por meio da
educação formal, conforme Quadro (1), nos mostra que a preocupação com os
problemas ambientais, na visão dos professores, abrange todo o município como,
desmatamento (22,5%) e extinção da fauna (6,4%), no entanto, a prevalência dos
considerados prioritários está nos impactos que os incomodam no dia-a-dia, como a
poluição da Barragem pelo esgoto doméstico, a falta do tratamento deste (38,7%), o
acúmulo dos resíduos sólidos e o lixão a céu aberto na sede municipal (12,9%).
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Quadro 1 - Problemas ambientais principais do município Iuiú - BA na visão do professores
CATEGORIA PRINCIPAL
PROBLEMAS AMBIENTAIS IDENTIFICADOS
C
A
T
E
G
O
R
I
A
S

E
S
P
E
C
Í
F
I
C
A
S

FREQÜENCIA
%

Comunidades Rurais
1.1.1 Desmatamento

22,5

1.1.2 Extinção da fauna

6,4

1.1.3 Desaparecimento de mananciais

3,2

1.1.4 Queimadas

3,2

1.1.5 Erosão

3,2

1.1.6 Uso desordenado dos inseticidas nas lavouras

3,2

Sede Municipal
1.1.7 Poluição da barragem do Iuiú pelo esgoto e falta de tratamento do esgoto

38,7

1.1.8 Acúmulo de lixo na sede e lixão a céu aberto

12,9

1.1.9 Falta de arborização da cidade

3,2

1.1.10 Exclusão social

3,2

1.1.11 Esquecimento da cultura municipal
Fonte: Elaborado pela autora

3,2

Apresentamos a seguir os temas geradores dos Projetos Interdisciplinares
(Matriz 2) construídos nas oficinas com a comunidade docente a partir da seleção do
principal impacto ambiental do município, Matriz (1), encontrado no contexto de cada
Escola: Salve a Barragem do Iuiú; Resgate Cultural Municipal; Rede de Esgoto do
Município do Iuiú; SOS, Saúde e ética na Comunidade de Pindorama; Pequenos
Mananciais, Grandes Parceiros; O lixão do distrito de Pindorama;
destino da rede de esgoto;

SOS Sertão;

Ampliação e

Precisa-se de um teto (o esgoto do

município) e Desmatamento Local (Pindorama e Localidades rurais).
Os problemas ambientais que mais afligem os presidentes das comunidades
rurais Quadro (2) são os de infraestrutura como pontes e estradas precárias, falta de
caixa de captação e de sistema de distribuição e preservação de água (13,3%); a
falta de energia, a falta de equipamentos agrícolas e a falta de orientação técnica
representaram 7,4% das preocupações. Os problemas do meio urbano também são
lembrados por eles, mas de forma muito sutil.
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Quadro 2 - Problemas ambientais principais do município Iuiú-BA.
Na visão dos Presidentes das Associações das Comunidades Rurais
CATEGORIA PRINCIPAL
PROBLEMAS AMBIENTAIS IDENTIFICADOS

FREQÜÊNCIA
%

Sede Municipal
C
A
T
E
G
O
R
I
A
S

E
S
p
E
C
Í
F
I
C
A
S

3.1 Má qualidade da água consumida na sede municipal pelos bairros
periféricos.

2,9

3.2 Desmatamento das matas ciliares e assoreamento das barragens.

2,9

3.3 Problemas com a rede de esgoto

2,9

3.4 Falta de calçamento em algumas ruas

2,9

3.5 Falta de consciência ambiental

1,5

3.6 Falta de biblioteca para pesquisa

1,5

Comunidades rurais
3.7 Falta de caixa captação e sistema de distribuição e preservação de água.

3.8 Pontes e estradas precárias

13,3
13,3

3.9 Falta de equipamentos e implementos agrícolas

7,4

3.10 Falta de energia nas comunidades rurais

7,4

3.11 Falta de orientação técnica

7,4

3.12 Falta de banheiro nas residências
3.13. Dificuldades de comunicação entre as comunidades

5,8
4,4

3.14 Falta de incentivo a comercialização do leite

4,4

3.15 Falta de transporte adequado para as comunidades
3.16 Falta de organização da associação

4,4
2,9

3.17 Falta de alternativa de emprego
3.18 Falta de conservação de plantas forrageiras para os animais

2,9
2,9

3.19 Oferta de educação insuficiente para atendimento á comunidade

2,9

3.20 Desnutrição das crianças

1,5

Fonte: Elaborado pela autora

Com a realização de trabalhos como estes, baseados nos princípios da
Educação para o Desenvolvimento Sustentável buscamos atingir as recomendações
da Lei Estadual 10.341/2006 (BAHIA, 2006) onde ressalta a importância da garantia:
[...] do acesso da comunidade à educação e à informação ambiental
sistemática, inclusive para assegurar sua participação no processo de
tomada de decisões, devendo ser capacitada para o fortalecimento de
consciência crítica e inovadora, voltada para a utilização sustentável dos
recursos ambientais; da participação da sociedade civil e do respeito aos
valores histórico-culturais e aos meios de subsistência das comunidades
tradicionais. (BAHIA, 2006).

Atende-se também as algumas diretrizes gerais desta Lei citadas em seu Art.
4º. Como relacionamos a seguir:
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I - a inserção da dimensão ambiental nas políticas, planos, programas,
projetos e atos da Administração Pública;
[...] VI - o estímulo à integração da gestão ambiental nas diversas esferas
governamentais e o apoio ao fortalecimento da gestão ambiental municipal;
[...] VIII - o fortalecimento do processo de Educação Ambiental como forma
de conscientização da sociedade para viabilizar a proteção ambiental.
(BAHIA, 2006)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise municipal participativa mostrou como as pessoas se interagem
quando são atores do processo, os presidentes das associações rurais buscaram
fundamentar cada problema apresentado, relatando a relevância para sua
comunidade pela incidência dos vários registros destes nas atas de reunião destas
comunidades.
Na discussão gerada pelos grupos de professores foi necessário o turno todo
matutino para se buscar um consenso na seleção dos problemas prioritários de cada
grupo. Observou-se que, cada argumento apresentado foi considerado e analisado
por todo o grupo.
Neste trabalho, enfocamos duas modalidades de educação com o
envolvimento das comunidades rurais e do corpo docente municipal. Nas oficinas
desenvolvidas com os presidentes das associações rurais trabalhamos com a
modalidade da educação informal, por meio de palestras e mini-cursos para toda
comunidade, durante a realização do I Fórum de Meio Ambiente do Iuiú, com temas
relacionados aos impactos ambientais da área rural, por eles enfatizados.
O desenvolvimento das oficinas docentes contou coma a elaboração de
projetos interdisciplinares, a partir de um tema gerador para cada Escola, antecedida
de palestras de sensibilização e atualização dos professores para sua atuação como
docente do ensino municipal, portanto inclusos como educação formal.
Assim, para se efetivar a Educação para Desenvolvimento Sustentável com a
participação dos atores sociais é imprescindível a utilização da educação continuada
formal e informal para se conhecer e buscar as soluções das questões sociais e
ambientais municipais, envolvendo um tratamento transversal e interdisciplinar na
sua compreensão e na busca de alternativas locais sustentáveis.
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