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RESUMO 
 

 

 A contribuição da sociedade para reverter o cenário de degradação 
dos recursos hídricos urbanos é o tema de interesse da pesquisa em 
questão, cujo objetivo é avaliar os processos de envolvimento da sociedade 
civil na adoção de práticas ambientais e educativas, voltadas para a proteção 
e uso sustentável dos rios urbanos. A área objeto da pesquisa envolve o rio 
Capibaribe, em Recife, capital pernambucana, sede da 6ª maior metrópole 
brasileira em termos populacionais (IBGE, 2007). 
 Constam dentre os capítulos do referencial teórico utilizado: I - a 
evolução da dinâmica urbana e a questão hídrica; II � a educação ambiental 
e a sustentabilidade; III � participação social e proteção ambiental; IV � 
Recife: a cidade não para, a cidade só cresce. O V e último capítulo mostra a 
sociedade civil como sujeito e agente das mudanças necessárias rumo à 
sustentabilidade, a partir de seus projetos e processos formativos em 
desenvolvimento. 

 Os procedimentos adotados nesta investigação compreendem uma 
pesquisa bibliográfica; análise de documentos, com levantamento dos 
projetos voltados para proteção dos recursos hídricos desenvolvidos pela 
sociedade; observações in loco; entrevistas e um registro fotográfico. O 
universo social abrange sete instituições de ensino, sendo três delas escolas 
privadas e quatro públicas, e mais três organizações da sociedade civil. A 
escolha destas entidades se deve ao histórico de atuação local, 
representatividade e desenvolvimento de ações e projetos na defesa do Rio 
Capibaribe. 
 Enfim, apresenta o novo papel do cidadão na sociedade 
contemporânea para a produção de políticas ambientais, considerando a 
importância das experiências, o alcance e os limites da sociedade civil na 
leitura de sua própria intervenção e responsabilidade para conter a crise 
ambiental. Os resultados encontrados foram bastante positivos, pois o 
conhecimento disseminado pelas instituições de ensino e pelas ONG´s, 
aliado a nova percepção dos principais atores em relação ao impacto de suas 
intervenções na realidade social e ambiental da cidade, confirmam a 
potencialidade destes setores em agir pro - ativamente em relação às 
estratégias que contribuam para a sustentabilidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: desenvolvimento urbano, educação ambiental, 
participação social, proteção dos recursos hídricos. 
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ABSTRACT 
 
 

 The theme of this research is studying the contribution of society in 
order to overcome the degradation of the urban water resources, aiming at 
evaluating the way the society gets involved in practices which lead to the 
protection and sustainable use of the urban rivers particularly the Cabibaribe 
River  in Recife that is the capital of the state of Pernambuco and is the sixth 
biggest Brazilian city in terms of population.  
 This paper is divided into five chapters, namely: I. The evolution of 
urban dynamics and the water issues, II. The environmental education and 
sustainability, III. Social participation  and environmental protection, IV. Recife 
a city that  doesn�t stop, it only gets bigger, and the last  chapter which shows 
the society as subject and agent of the necessary changes towards 
sustainability what has taken place by means of the projects and formative 
processes carried out by this same society. 
 The procedures used in this study were the following: bibliography 
research, analysis of document and projects carried out by the society to 
protect the water resources, observation in loco, interviews and photographic 
register.   
 The social universe studied  comprehended  three private schools and 
four public ones besides  three social institutions. This universe was chosen 
due to their  meaningful representation  and development of actions and 
projects in defense of the Capibaribe River.  
 In sum, this study presents the new role of the citizen in the 
contemporary society to produce environmental politics, taking into account 
the importance of these experiences, the possibilities and limitations of the 
society to understand its own intervention and responsibility to control the 
environmental crisis  The results found in this research were quite positive for 
the knowledge spread by ONG´s together with the new perception by the 
main actors as to the impact of their own intervention on the social and 
environmental  reality of the city  reinforce the potential of the society to use 
strategies that can meaningfully  contribute to sustainability. 

 
KEY-WORDS: urban development, environmental education, social 
participation, water resources protection. 
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INTRODUÇÃO 
  

 

 A contribuição da sociedade para reverter o cenário de degradação 

dos recursos hídricos urbanos é o tema de interesse da pesquisa em 

questão, cujo objetivo é avaliar os processos de envolvimento da sociedade 

civil na adoção de práticas ambientais e educativas, voltadas para a proteção 

e uso sustentável dos rios urbanos, através de iniciativas promovidas por 

organizações comunitárias e instituições de ensino 

 Considera-se que o caminho para a construção de cidades 

sustentáveis possui um forte componente educativo, que perpassa pela 

compreensão dos �princípios da organização evolutiva dos ecossistemas 

para sustentação da teia da vida.� (CAPRA, 2002). Nesse sentido, para que 

haja uma mudança societária rumo à sustentabilidade é fundamental a 

compreensão do meio ambiente e o envolvimento da sociedade para reverter 

o atual quadro de degradação dos recursos naturais no meio urbano, em 

especial dos recursos hídricos, essencial para uma sadia qualidade de vida. 

 Atualmente, a mídia, as próprias empresas e até as políticas públicas 

têm explorado a responsabilidade de cada cidadão para reverter o cenário de 

degradação dos recursos naturais e buscar um uso sustentável. Diante desse 

contexto, questiona-se: 

 Como a população urbana vem reagindo ao quadro de degradação dos 

recursos hídricos? 

 Quais são os rumos e o alcance das iniciativas de proteção ambiental 

implementadas pela sociedade civil? 

 Será a sociedade civil capaz de atuar de forma autônoma para a 

transformação da realidade e para o atendimento dos direitos 

socioambientais historicamente adquiridos? 

 Que fatores estão por trás da transferência da responsabilidade 

ambiental para a esfera do cidadão? 

 Constam dentre os referenciais teóricos utilizados, obras que abordam 

o novo papel do cidadão na sociedade contemporânea para a produção de 

políticas ambientais, considerando a importância, as experiências e os limites 

da sociedade civil na leitura de sua própria intervenção e responsabilidade 
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para conter a crise ambiental, que nada mais é do que �o efeito do 

pensamento com o qual construímos e destruímos o nosso mundo.� (Leff, 

2001) 

 Espera-se, portanto, que o presente trabalho possa contribuir para 

identificar o perfil das práticas de educação ambiental desenvolvidos pelas 

entidades de ensino e organizações comunitárias, as quais são por princípio, 

formadoras de opinião das novas gerações, e difundir experiências exitosas 

de iniciativa popular, no intuito de valorizar as possibilidades e os limites das 

intervenções da sociedade civil e discutir sua participação e responsabilidade 

na proteção ambiental dos rios urbanos. 

 A pesquisa, que teve apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à Ciência e 

Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE), subsidiou o projeto 

chamado �Inclusão Social e Recuperação Ambiental em trecho do Baixo Rio 

Capibaribe�, concluído em 2009, cuja temática estava relacionada à 

identificação e avaliação do processo de envolvimento da comunidade na 

adoção de boas práticas de gestão de recursos hídricos. 

 Ressalta-se ainda a pertinência do estudo, pois a partir de 2008 o 

governo municipal iniciou uma grande intervenção urbanística na área objeto 

desta pesquisa, com a retirada de centenas de famílias que moravam em 

palafitas na beira do rio, a partir do projeto chamado Capibaribe Melhor, no 

qual ainda estão previstas ações para o desenvolvimento social, econômico e 

urbanização integrada do território.  

 Nesse contexto, observa-se uma excelente oportunidade para articular 

a produção acadêmica e a execução de políticas públicas, voltadas para a 

melhoria das condições da realidade local. Além disso, destaca-se neste 

trabalho, uma oportunidade para incentivar a atuação crítica e consciente de 

pessoas, grupos e instituições, um dos fatores determinantes para o alcance 

da sustentabilidade e da racionalidade ambiental.  
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 O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa descritiva e de 

caráter exploratório, por destinar-se respectivamente, a expor as 

características do fenômeno em análise e buscar uma maior aproximação 

com o tema da participação social na proteção dos recursos hídricos 

urbanos. (GIL, 1994) 

Com o intuito de situar a aplicação da pesquisa, foi escolhido o baixo 

curso do Rio Capibaribe e sua área de abrangência, o qual banha a cidade 

do Recife, capital pernambucana. O universo pesquisado foi a população que 

tem desenvolvido iniciativas de proteção do Rio Capibaribe ou projetos de 

interesse socioambiental, localizadas nas suas margens. Nesse contexto, o 

universo social abrange escolas públicas e particulares, seus professores e 

alunos; as organizações comunitárias, lideranças de movimentos sociais; e 

gestores como dirigentes de escolas. 

Os procedimentos adotados nesta investigação compreenderam uma 

pesquisa bibliográfica; análise em documentos, com levantamento dos 

projetos voltados para proteção dos recursos hídricos desenvolvidos pela 

sociedade; observações in loco; entrevistas, cujo roteiro encontra-se no 

Apêndice I, e um registro fotográfico.  

Para avaliar os processos de envolvimento da sociedade civil na 

adoção de práticas ambientais e educativas, voltadas para a proteção e uso 

sustentável dos rios urbanos foi traçado um perfil socioeconômico da 

população. Para a identificação das formas de uso e proteção do rio e 

práticas culturais predominantes foram utilizadas técnicas como observações 

em campo e entrevistas realizadas com os coordenadores e professores 

responsáveis pelos projetos de educação ambiental. 

Por fim, foram feitas análises em documentos, observações em campo 

e entrevistas para caracterizar o envolvimento das instituições de ensino e 

organizações comunitárias que desenvolvem iniciativas de interesse 

socioambiental para a proteção e controle da poluição do rio, bem como para  

identificar os limites e os pontos fortes das ações educativas em 

desenvolvimento. 
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A pesquisa em questão faz referência aos projetos de dez instituições 

da sociedade civil, cuja escolha foi baseada nos seguintes critérios: 

 Localizar-se no baixo trecho do Rio Capibaribe, entre a ponte da BR 101, 

em Recife, e sua foz. Isto é numa área urbana, permeada pela eterna 

tensão entre o impulso desenvolvimentista e a busca pela melhoria das 

condições de vida dos cidadãos, que historicamente tem subestimado a 

relação das questões hidroambientais com a qualidade de vida. 

 Ser uma iniciativa da sociedade civil. Portanto, projetos desenvolvidos por 

escolas públicas ou privadas e organizações não-governamentais foram 

selecionados. 

 As instituições devem possuir um projeto relacionado a proteção dos 

recursos hídricos, em especial na bacia do Rio Capibaribe. 

 De acordo com os critérios e a partir da pesquisa em campo, foram 

selecionadas 4 escolas públicas, sendo 2 estaduais e 2 municipais, 3 escolas 

privadas e 3 organizações não-governamentais, conforme apresentado no 

Quadro I. 

 

Nº INSTITUIÇÃO TIPO 
1 Movimento Recapibaribe  Organização não-governamental 

2 Centro Escola Mangue Organização não-governamental 

3 Sociedade Nordestina de Ecologia Organização não-governamental 

4 Escola Mater Christi  Escola Privada 

5 Colégio Damas Escola Privada 

6 Instituto Capibaribe Escola Privada 

7 Escola Olindina Monteiro de O. 
França  Escola Pública Municipal 

8 Escola Ambiental Águas do 
Capibaribe 

Escola Pública Municipal 

9 Escola Maciel Pinheiro Escola Pública Estadual 
10 Escola de Referência Silva Jardim  Escola Pública Estadual 

Quadro I � Identificação das entidades da pesquisa 
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A pesquisa ora apresentada encontra-se dividida em 5 capítulos. O 

primeiro deles aborda a dinâmica de crescimento urbano das grandes 

cidades, com enfoque no modelo de desenvolvimento da urbanização 

brasileira, e os fatores relacionados à questão hídrica, tema fundamental para 

melhoria da qualidade ambiental e condições de vida da população.  

O segundo capítulo tem por finalidade apresentar a polêmica sobre o 

tema da sustentabilidade e de que forma este conceito pode ser considerado 

válido, na medida em que é um dos eixos centrais trabalhado pela educação 

ambiental. É feita ainda uma breve análise sobre a trajetória da educação e 

educação ambiental, relacionando-as com as formas de produção e 

organização social. 

No terceiro capítulo é discutido o papel de duas esferas da realidade 

social para a construção das políticas ambientais. Ou seja, a função do 

Estado na promoção de políticas publicas, e o que cabe de responsabilidade 

ambiental para a sociedade civil, bastante questionada no âmbito do 

consumo. 

A caracterização da cidade do Recife, área de estudo da pesquisa, 

encontra-se no quarto capítulo. Neste foi realizado um levantamento das 

características da cidade, com ênfase nas questões sobre o crescimento 

urbano e a dinâmica socioeconômica, que irão responder pela atual 

problemática dos recursos hídricos. 

O quinto e último capítulo traz a tona a análise das experiências e 

projetos das dez instituições da sociedade civil selecionas para a pesquisa, 

cujas ações estão voltadas para a proteção dos recursos hídricos, em 

especial, para o Rio Capibaribe. As considerações foram agrupadas por tipo 

de entidade, distinguindo as práticas e intervenções sobre a problemática 

ambiental sob o olhar das instituições de ensino e das organizações 

comunitárias ou não-governamentais. 
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1. A DINÂMICA URBANA E A QUESTÃO HÍDRICA 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

FOTO: Janaína Loureiro, 2009 
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1. A DINÂMICA URBANA E A QUESTÃO HÍDRICA 
 

 
1.1 A dinâmica urbana  

 
 

�Com diferença de grau e de intensidade, todas as 
cidades brasileiras exibem problemáticas parecidas.�  
               (SANTOS, 2008) 
 

 

 A cidade ou o núcleo urbano é aquele centro capaz de reunir 

atividades de formação e informação, de decisões institucionais e políticas, 

local de centralização do poder e detentor de um modo de viver intenso ou 

degradado (LEFEBVRE, 2001). Ou seja, a cidade possui um enorme 

potencial atrativo para populações humanas e ao mesmo tempo devastador, 

sobretudo, quando não há um planejamento urbano adequado. 

 O Brasil após um longo período marcado como um país rural, em face 

da economia de base agrícola e da exploração mineral, resquícios da 

colonização, expande o processo de urbanização a partir do século XX. Dois 

momentos são marcantes na ampliação do tecido urbano brasileiro.  

 O primeiro, de acordo com Santos (2008), ocorreu a partir da década 

de 20, impulsionado pelos investimentos particulares dos setores ligados ao 

ensino, meios de transporte, a telefonia, bancos e energia. Entre 1920 e 

1940, nota-se ainda uma significativa mudança na estrutura ocupacional da 

população economicamente ativa, com o aumento do setor de serviços e a 

redução gradativa das atividades ligadas à agricultura, tornando-se uma 

tendência nas décadas posteriores, como pode ser observado na Tabela I 

abaixo.  

Tabela I � Estrutura Ocupacional do Brasil 

Setor 1925 1940 1950 1960 1970 
Primário 68% 64% 59,9% 53,7% 44,6% 
Secundário 12% 10,1% 14,2% 13,1% 18% 
Terciário 20% 25,9% 25,9% 33,2% 37,4% 

FONTE: OLIVEN, apud SANTOS, 2008; p. 26. 
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 Santos (2008) fornece um panorama do espantoso crescimento das 

cidades brasileiras, ao apresentar os dados do aumento populacional do 

país, comparado ao número de pessoas que moram em centros urbanos, 

onde as capitais se destacam. Segundo o autor, há uma completa inversão 

do local de moradia dos brasileiros, pois em 1940 a taxa de urbanização era 

de 26,35% e em 1991, esse valor já ultrapassava a casa dos 77% (Tabela II). 

Tal crescimento dá indícios dos problemas que se acumulam nas grandes 

cidades, que invariavelmente não foram capazes de atender ao volume 

demanda por serviços públicos e infra-estrutura adequada. 

 

Tabela II � População do Brasil 

Ano População 
 total 

População 
 urbana 

Índice de 
urbanização 

1940   41 326 000  10 891 000 26,35 % 
1950   51 944 000  10 783 000 36,16 % 
1960   70 191 000   31 956 000 45,52 % 
1970   93 139 000   52 905 000 56,80 % 
1980 119 099 000   82 013 000 68,86 % 
1991 150 400 000 115 700 000 77,13 % 
 

 
 

 Alguns fatores contribuíram para esse fenômeno, ocorrido após a 

segunda guerra mundial, conhecido como explosão demográfica, entre os 

quais se destacam os avanços das condições sanitárias, a própria 

urbanização e a melhoria relativa dos padrões de vida da população, 

resultando assim, no aumento da natalidade e redução dos índices de 

mortalidade no país. 

 O segundo movimento de urbanização no Brasil ocorre a partir da 

Ditadura Militar, quando se empreende com toda força um vigoroso projeto 

de industrialização. O pensamento desenvolvimentista na época da Ditadura 

consolida o investimento público na atração de grandes empresas, em 

detrimento das demandas sociais locais, cujas manifestações são 

freqüentemente sufocadas sob rígido controle do governo autoritário. 

 

  

FONTE: SANTOS, 2008; p. 32 
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 A modernização do país através, através da integração dos 

transportes e dos sistemas de comunicação, modifica as relações espaço-

tempo, mecanizou o território e a reestruturação do espaço, passa a se dar 

mais sob a influência da técnica, da ciência e da informação, criando o que 

Milton Santos chamou de meio técnico-científico-informacional. 

 Nesse contexto, ocorre uma mudança também entre as cidades, antes 

relativamente autônomas, agora passam para o estado crescente de 

interdependência orgânica. �Uma espécie de socialização capitalista 

territorialmente ampliada. O espaço se torna mais articulado às relações 

funcionais, e mais desarticulado quanto ao comando local das ações que 

nele exercem.� (SANTOS, 2008) 

 A urbanização e o projeto de industrialização, no entanto, ao invés de 

contribuir para a democratização dos bens sociais e materiais produzidos, 

fortaleceram, não por acaso, a concentração da economia brasileira, com 

interferência cada vez maior de grades empresas, sobretudo multinacionais. 

Tal modernização despolitizada retrata um fenômeno encontrado 

praticamente em todos os países subdesenvolvidos. 

 

�Em toda parte, no Terceiro Mundo, a modernização 
contemporânea inclui a produção extrovertida, o triunfo 
do consumo dirigido e desculturalizante, a 
despolitização da política e o desmaio da cidadania, 
com a instalação de regimes fortes, freqüentemente 
militares, indispensáveis ao financiamento da nova 
ordem produtiva, com imposição de enormes 
sacrifícios às populações envolvidas. Tudo isso é 
facilitado pelo fato de que, no período atual, também 
se afrouxam os princípios de moralidade internacional.� 
(SANTOS, 2008, p. 116)  
 

 Sendo a influência das grandes corporações, sob a regência do 

sistema capitalista, tão forte no processo de urbanização, interferindo com 

seu poder econômico nas questões de interesse da sociedade, em favor de 

benefícios particulares, fica evidente o fracasso da democracia e da justiça 

social nas grandes cidades. Lefebvre (2001) vai mais adiante ao analisar a 

influência corporativa: 



 

 

21 

 

 �A corporação não regulamenta apenas uma 
profissão. Cada organização corporativa entra num 
conjunto orgânico; o sistema corporativo regulamenta a 
divisão dos atos e das atividades no espaço urbano 
(ruas e bairros) e no tempo urbano (honorários e 
festas).� (LEFEBVRE, 2001, p.14) 

  

 Enfim, como resultado desse tipo de urbanização empreendido pelo 

capital e qualificado como �urbanização corporativa� por Santos (2008), no 

campo social e político registra-se o avanço de uma extrema e enorme 

pobreza e uma intensa concentração de riquezas nas mãos desse 

empresariado. Outros problemas bem característicos desse modelo de 

urbanização presentes nas cidades brasileiras são a carência de infra-

estrutura básica e serviços públicos, a exemplo do sistema de saúde e 

educação precarizados, a especulação imobiliária que vem expulsando os 

mais pobres para áreas periféricas, o insuficiente e problemático sistema de 

transportes, abastecimento de água, energia e esgotamento sanitário, entre 

outros. 

 Vale salientar que o crescimento urbano, sob o comando corporativo e 

a lógica de mercado, sustenta e alimenta todos esses problemas sociais. Ou 

seja, a solução isolada de uma das questões abordadas acima, leva a uma 

nova especulação e uma constante periferização da população carente, que 

não tem condições de pagar pelos serviços públicos implantados. Portanto, 

como afirma Santos (2008) é um erro pensar que os problemas urbanos 

podem ser solucionados, sem pensar na questão social como um todo. 

 Isso vale também para as questões ambientais urbanas. O 

desmatamento, a poluição hídrica e do ar, a ocupação de áreas de 

preservação permanente são objeto de preocupação das grandes 

metrópoles, que tem profunda relação com o processo de urbanização, com 

as questões sociais e os interesses econômicos em jogo, que compromete a 

qualidade dos recursos ambientais e essencialmente, a qualidade da água, 

fonte de vida, fundamental para o bem-estar de todos. 
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1.2 A questão hídrica urbana 
 

 

 A problemática ambiental nos centros urbanos tem sido agravada pelo 

crescimento citadino intenso e desordenado, pelo baixo nível educacional da 

população e pela restrita disponibilidade dos serviços públicos básicos. 

Dentre os problemas freqüentemente encontrados nas cidades estão o nível 

de desemprego elevado gerando condições hostis de moradia, a sobrecarga 

na capacidade suporte da infra-estrutura como saneamento, abastecimento 

energético e de água, intensa geração de resíduos, além da concentração de 

riqueza, responsável pelo aumento da pobreza e da violência. Evidencia-se, 

portanto, uma intrínseca relação; todo problema ambiental pressupõe um 

problema de ordem social precedente (FOLADORI, 2005). 

 Nesse sentido, a poluição dos rios em áreas citadinas é decorrente, 

entre outros fatores, dos altos níveis de produção e consumo (consumo esse 

perversamente desequilibrado, diga-se de passagem), da ausência ou 

ineficiência do Estado na regulação do sistema de saneamento básico, do 

baixo poder de participação e conscientização da sociedade frente às 

questões ambientais. A degradação de suas margens é fruto de um contínuo 

processo de expansão urbana e ocupação inadequada das áreas de 

preservação permanente para habitações e outros fins, desestabilizando 

processos ecológicos. No entanto, a preservação da água é crucial, porque 

diz respeito a um �bem público e um recurso natural limitado, imprescindível 

para a melhoria da qualidade ambiental e proteção da dignidade da vida 

humana� (BRASIL, 1981). 

 As cidades banhadas por cursos d´água apresentam questões 

importantes a serem trabalhadas para melhoria da qualidade ambiental e das 

condições de vida da população. Se por um lado a preservação da qualidade 

da água doce dos rios é uma questão crucial, visto que representa uma 

parcela significativa de 0,3% do total de 2,8% de água doce disponível no 

planeta (Almanaque Brasil Socioambiental, 2004); por outro pode ser 

utilizada para diversos fins, inclusive educacionais, e atividades produtivas 

que promovam o bem-estar das populações que residem às suas margens, 

as quais neste trabalho serão denominadas comunidades margeantes. 
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Contudo, a paisagem nas margens dos rios urbanos é constantemente 

alterada pela ação humana na dinâmica de uso e ocupação do solo. Rocha 

(1999) afirma que, de um modo geral, as três principais ações antrópicas que 

têm contribuído para degradação das áreas de preservação permanentes 

(APPs) situadas ao longo dos rios nas áreas urbanas são �(...) a conversão 

de espaços naturais para usos urbanos, a extração e deterioração dos 

recursos naturais e o despejo dos resíduos urbanos, industriais e 

domésticos�. As Fotos 1 e 2 ilustram um pouco dessas situações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Uma paisagem da 
margem direita do Rio 
Capibaribe em Recife.  
Foto: Janaína Loureiro, 
2008. 

Foto 1: Marginal do Rio 
Tietê em São Paulo.  
Foto:www.sampaonline. 
com.br/ Série Postais  da 
Cidade de São Paulo 
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Na primeira imagem, o que pode ser destacado é a devastação das 

APP´s e o completo isolamento do rio Tietê com a cidade, cercado por vias 

expressas ao longo de seu leito. Já na segunda foto, pode ser observado o 

descaso da população com o lançamento de lixo doméstico no rio 

Capibaribe, endossando os argumentos comentados por Rocha (1999).  

Entretanto, apesar da alteração da paisagem urbana, e 

conseqüentemente do objeto de preservação, é necessário ressaltar a 

importância de se ter áreas verdes e de preservação permanente, seja pela 

sua função ambiental, que envolve a preservação dos recursos hídricos, a 

estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, a 

proteção do solo, quer seja pelos benefícios promotores do bem estar das 

populações humanas (BRANDÃO; LIMA, 2002). Apesar da impossibilidade 

de reverter por completo a situação de grande parte das APP´s urbanas, é 

necessário encontrar um novo equilíbrio da intervenção humana nos recursos 

naturais, capaz de garantir uma melhoria significativa na qualidade de vida 

das populações urbanas. 

 O novo enfoque da agenda ambiental a partir da década de 80 tem 

dado especial destaque às questões enfrentadas pelas cidades, por 

concentrarem grandes populações e conflitos no campo dos serviços 

públicos básicos, que tem se mostrado mais críticos e explosivos dos que 

aqueles encontrados nas Unidades de Conservação (UC´s). 

 De acordo com Neder (2002), a crise das políticas urbanas pode ser 

evidenciada pela dificuldade na administração e articulação do ministério 

relativo ao desenvolvimento urbano, tanto em relação aos demais setores da 

administração pública, quanto às próprias ações internas de caráter 

complexo e gigantesco. 

 No que diz respeito ao casamento das agendas socioambiental e 

urbana, a dimensão conservacionista prevaleceu na Política Nacional de 

Meio Ambiente (PNMA) para regular as decisões macroeconômicas, 

entretanto, ainda permanece desvinculada das questões intra-urbanas, com 

as quais praticamente 80% da população brasileira convive diariamente.  
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 Exemplo dessa situação é o Fundo Nacional de Meio Ambiente 

(FNMA) que ignora os principais conflitos urbanos para aplicação de seus 

recursos em áreas prioritárias (UC´s, pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico, educação ambiental, manejo e extensão florestal, 

desenvolvimento institucional, controle ambiental, aproveitamento econômico 

racional e sustentável da flora e da fauna) que pouco favorece a 

sustentabilidade urbana (NEDER, 2002). 

 Quanto à questão hídrica urbana, o grande problema continua sendo o 

esgotamento sanitário. A poluição dos mananciais hídricos naturais das 

grandes e médias cidades brasileiras é resultado de uma concepção 

sanitária, na qual a prioridade é o abastecimento de água, sem uma 

adequada preocupação com a gestão desse recurso natural limitado, que 

deveria ser encarado com um bem público. 

 Durante décadas foram lançados lixo industrial e esgoto doméstico 

nos rios localizados em áreas de grande aglomeração populacional ou em 

cidades industriais, comprometendo o aproveitamento e consumo dessas 

águas e a saúde pública. O excesso de matéria orgânica, detergentes 

domésticos e metais pesados, além da poluição difusa proveniente de restos 

de pneus, óleo e gasolina que caem nas rodovias e são lançados no rio com 

a chuva, são responsáveis pelo consumo do oxigênio dissolvido na água, 

levando a óbito o rio, os animais, afetando as pessoas que dele vivem. 

 Em estudo realizado pelo IBGE (2008), no qual foram analisados 

alguns rios de expressão nacional, que atravessam áreas urbanas ou ainda 

que sejam largamente utilizados para abastecimento de água, isto é, aqueles 

que apresentam maior degradação ambiental, constatou-se que a maioria 

deles apresenta uma demanda bioquímica de oxigênio (DBO1) acima do 

aceitável, indicando que as medidas para redução da poluição hídrica ainda 

não surtiram o efeito desejável.  

                                                 
1 DBO trata-se de um parâmetro de análise da qualidade de corpos d´água, que leva em 
consideração a quantidade de matéria orgânica presente na água. Quanto maior o valor do 
DBO maior o nível de poluição.  
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 No gráfico 1, pode-se observar um dos resultados da pesquisa, que 

aponta os rios Tietê e Iguaçu, que cortam respectivamente as cidades de São 

Paulo-SP, Curitiba-PR, como os mais criticamente poluídos do país. No que 

se refere aos rios de Pernambuco, o Ipojuca apresenta maior carga poluidora 

e grandes oscilações do índice da DBO, devido ao percurso passar por 

cidades agroindustriais, com atividades voltadas para destilarias, canaviais e 

usinas. No entanto, a partir de 2003 o rio Ipojuca vem apresentando melhoras 

nas ações de despoluição. Já o Rio Capibaribe em Recife, que também 

compõe o quadro de rios degradados brasileiros, apresenta oscilações 

menores da DBO. 

  

Gráfico 1 � Indicador de poluição hídrica de alguns rios brasileiros 
Fonte: IBGE, 2008.  
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 Portanto, a partir da problemática da questão hídrica no contexto 

urbano e enfocando as experiências de proteção do Rio Capibaribe, em 

Recife, serão analisadas as iniciativas de educação ambiental da sociedade 

civil, as quais almejam o alcance da sustentabilidade.  
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2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE: PRESSUPOSTOS    
   PARA USO EQUILIBRADO DOS RIOS URBANOS 

 

 
 

 

FOTO: Janaína Loureiro, 2008. 
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2  EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE: PRESSUPOSTOS    
    PARA USO EQUILIBRADO DOS RIOS URBANOS 
 
 

 

2.1 De que Sustentabilidade estamos falando? 

 

 

 

 O desafio de estabelecer um conceito que não seja vago, nem 

contraditório para o termo que vem sendo utilizado desde 1987, a partir do 

Relatório Brundtland2, para repensar os modos de produção e convivência 

com a natureza não tem sido uma tarefa fácil. Diversos autores dedicam-se 

há mais de duas décadas para esclarecer o que podemos chamar de 

desenvolvimento sustentável (DS) ou sustentabilidade, enquanto outros 

cientistas sociais apresentam argumentos para contestá-lo. 

 O objetivo traçado aqui será discutir a validade do conceito acerca da 

sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, tendo em vista o 

estabelecimento de uma relação entre o discurso e as práticas 

implementadas pelas organizações não governamentais e instituições de 

ensino, avaliadas no âmbito desta pesquisa. Para tanto, serão apresentadas 

as principais críticas e opiniões com o auxílio de alguns autores que se 

debruçaram sobre a polêmica da sustentabilidade. 

 A primeira definição do termo, que consta no relatório Nosso Futuro 

Comum, afirma que desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as 

necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de suprir suas próprias necessidades.  

 De forma geral, a idéia remete a tentativa de harmonizar o crescimento 

econômico, com o equilíbrio ecológico e a justiça social. Dentre as principais 

contestações sobre o tema, a primeira e a mais comum está relacionada ao 

                                                 
2 Documento também conhecido como Nosso Futuro Comum, elaborado pela Comissão 
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, sob a coordenação da primeira 
ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. No relatório são apresentados os riscos sobre 
o uso indiscriminado dos recursos naturais, para atender as demandas de produção e 
consumos dos países industrializados, e o primeiro conceito sobre desenvolvimento 
sustentável.  
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caráter utópico e alienante do termo desenvolvimento sustentável, que 

dificilmente será visto na forma social concreta; ou seja, no contexto da 

sociedade neoliberal. Essa crítica pode ser encontrada na obra de 

Richardson (apud LENZI, 2006), segundo o qual �o DS não é apenas um 

engano político; representa uma fraude, uma vez que tenta obscurecer a 

contradição entre a finitude da terra e o caráter expansionista da sociedade 

industrial.�  

 O fato é que a discussão sobre desenvolvimento sustentável foi 

estrategicamente conduzida, ou melhor, reduzida pelos países 

industrializados aos limites externos do meio ambiente. Nessa linha, Foladori 

(2001) questiona, por exemplo, o enfoque dos problemas ambientais nos 

efeitos externos do processo produtivo (degradação e poluição) por parte da 

maioria dos institutos internacionais ligados à defesa do meio ambiente por 

ser ao mesmo tempo uma visão restrita e classista.  

 Restrita, porque não leva em consideração, na análise dos problemas 

ambientais, as relações sociais de produção.  E classista, porque supõe que 

o modo de produção capitalista é o único possível, defendendo assim uma 

determinada distribuição de riqueza (para não dizer injusta) e 

consequentemente um acesso desigual à natureza. Ou seja, uma franca 

posição de classe dominante capitalista de não discutir o processo de 

produção ou a forma social de produção. Isto significa a maneira pela qual os 

diferentes indivíduos se relacionam entre si para produzir, considerando ai, 

as relações de propriedade, a apropriação dos meios de produção e da 

natureza externa. 

 Outra crítica dos cientistas sociais diz respeito à multiplicidade de 

definições do que seria DS e enquanto resposta a esse problema tenta-se 

estabelecer um consenso. Na dicotomia entre aceitar a diversidade ou buscar 

a precisão do conceito, Lenzi (2006) encontra um meio termo, na medida em 

que defende que a importância maior da sustentabilidade está na sua 

dimensão política mais do que no âmbito acadêmico. Assim como 

democracia, justiça, liberdade e poder são conceitos contestáveis, DS 

também o é. No entanto, isso não reduz a importância dos mesmos para a 

vida política. 
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 Sobre conceitos polêmicos, Connoly (apud LENZI, 2006) apresenta as 

idéias de que determinados termos possuem um aspecto inerentemente 

contestativo, como é o caso dos supracitados. De acordo com o autor, esses 

conceitos apresentam três características essenciais: 1 � Trata-se de 

conceitos normativos. Isto é, que estabelecem normas ou padrões a serem 

seguidos, por ser algo socialmente valorizado; 2 � As práticas para que se 

alcancem as normas valorizadas abrangem um conjunto complexo de 

dimensões; 3 � As regras para operacionalização do conceito são 

relativamente abertas. 

 A exemplo disso, Sachs (2007) propõe que o desenvolvimento deve 

ser integral, na tentativa de explorar a multidimensionalidade do termo. 

Segundo ele, para que haja desenvolvimento integral é preciso atender aos 

oito critérios de sustentabilidade parcial: social; cultural; ecológico; ambiental; 

territorial; econômico; político nacional e por fim; político internacional.  

 Desse modo, a complexidade associada à dimensão moral do caráter 

normativo que está presente em conceitos como DS, ou integral de acordo 

com Sachs (2007), dificulta o surgimento de um consenso sobre ele. Nesse 

contexto, a maioria das críticas ao DS em trabalhos sociológicos é marcada 

pela dubiedade, pois ao mesmo tempo em que nota-se uma contestação do 

que é ou deveria ser DS, percebe-se uma aceitação da importância e 

validade acerca da idéia que ele tenta representar. 

 Diante da complexidade da questão, ao invés de aprofundar o 

julgamento conceitual sobre sustentabilidade, as preocupações devem voltar-

se para a análise do discurso sobre DS e as formas de sua implementação 

em projetos, programas ou políticas públicas. 

 Uma das concepções classificadas por Dobson (apud LENZI, 2006), 

considera sustentabilidade como manutenção do capital natural crítico (CNC, 

entendendo-o como toda matéria prima, processo ou serviço ambiental 

essencial à sobrevivência humana), relacionando esse conceito ao discurso 

posto pelo relatório Brundtland ou Nosso Futuro Comum. 
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 Como distintas respostas à análise do caráter normativo do conceito 

de sustentabilidade, Lenzi (2006) destaca duas abordagens: justiça e 

democracia ambiental. O autor defende que DS é uma questão de justiça, 

porque justiça social pode ser entendida como a satisfação das necessidades 

humanas e o desenvolvimento sustentável por sua vez, deveria ser o 

processo pelo qual tais necessidades seriam contempladas, sem 

comprometer as necessidades das gerações futuras, conforme estabelecido 

pela Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) e 

pelo próprio Relatório Brundtland. 

 A estreita relação entre sustentabilidade e justiça é descrita da 

seguinte forma: 

 

�Se nós aceitamos que os seres humanos possuem 
necessidades básicas que precisam ser satisfeitas, 
que a satisfação dessas necessidades deveria ser 
objeto do princípio de justiça e ainda que, por 
conseguinte, certos recursos fornecidos pela natureza 
são fundamentais para esse processo se realizar, 
então constataremos que uma sustentabilidade 
mínima é requisito precondicional para que a idéia de 
justiça social como satisfação de necessidades 
humanas faça sentido.� (LENZI, 2006; p. 105) [grifos 
nossos] 

  

 No entanto, o que seria então necessidades básicas já que as 

�necessidades percebidas são social e culturalmente determinadas�? 

(CMMAD apud LENZI, 2006; p. 103). Do mesmo modo, como definir 

sustentabilidade mínima? Para responder tais questionamentos Lenzi apóia-

se em trabalhos de alguns cientistas sociais que respaldam inclusive, as 

idéias contidas no relatório Brundtland. Segundo esses autores, há duas 

necessidades básicas a todo e qualquer ser humano: sobrevivência física e a 

de autonomia pessoal, relativa ao conceito de agência, que significa a 

capacidade dos seres humanos fazerem escolhas e impor suas escolhas ao 

mundo. 
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 No que tange à sustentabilidade mínima proposta pelo Relatório 

Brundtland é semelhante à idéia de capital natural crítico. Ou seja, assegurar 

a manutenção de recursos e serviços ambientais necessários à sobrevivência 

humana. Apesar das dificuldades em estabelecer com precisão as formas de 

operacionalização dessa sustentabilidade mínima, há alguns indicadores. 

Num aspecto negativo, sustentabilidade mínima seria proteger o meio 

ambiente de forma a evitar uma catástrofe ambiental para as gerações 

futuras, como aponta Jacobs (apud LENZI, 2006).  Já uma visão mais 

positiva da sustentabilidade mínima é fornecida pelo Relatório Brundtland, no 

qual deve haver um acesso igual aos recursos do planeta, de forma a garantir 

um padrão mínimo de consumo de bens e serviços ambientais, enfatizando e 

remetendo à importância da justiça distributiva.  

 A segunda abordagem do caráter normativo do DS faz referência ao 

conceito de democracia. De forma resumida, esta associação baseia-se na 

idéia de que o capital natural crítico ou serviços ambientais vitais podem ser 

considerados bens públicos, porque tanto podem ser coletivamente 

consumidos como também podem ser alvo de disputas morais. Sendo assim, 

pressupõe-se a necessidade de um processo democrático deliberativo para a 

tomada de decisões. 

 

�Se a sustentabilidade envolve decisões sobre bens 
públicos, ela exige instituições que permitam aos 
cidadãos tomarem suas decisões em conjunto, de 
modo a obter um julgamento coletivo.� (LENZI, 2006; 
pg. 113) 

 

 Ao aproximar democracia e justiça no contexto da sustentabilidade, 

Lenzi (2006) aponta inicialmente para uma tensão, pois defender a 

democracia, exclui a possibilidade de definir a priori valores substantivos do 

meio ambiente, para dar ênfase aos procedimentos. Contudo, os resultados a 

serem alcançados é que importa para o meio ambiente, a justiça e para a 

sustentabilidade, principalmente. 
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 Desse modo, é preciso considerar a sustentabilidade como um valor 

final no processo democrático deliberativo, a fim de restringir as possíveis 

decisões a serem tomadas. Ou mesmo, criar direitos ambientais que 

deveriam interferir em decisões sobre sustentabilidade no processo 

democrático deliberativo.  

 Portanto, o dilema entre sustentabilidade e democracia, para Lenzi 

(2006) deve ser resolvido com uma nova conceituação de autonomia, justiça 

e do próprio liberalismo. �Assim uma reformulação do projeto democrático 

para viabilizar a meta da sustentabilidade exige concomitantemente uma 

revisão do próprio liberalismo� (LENZI, 2006; pg 115). 

 Além disso, se sustentabilidade significa um ambiente ecologicamente 

saudável para os homens está aí a base moral do conceito que pode ser 

justificado por esse discurso político e concretizado seja pela criação de 

novos direitos, seja pela mobilização ou reinterpretação dos direitos humanos 

já legitimados para incorporar essa dimensão. �Em síntese, a 

sustentabilidade é ao mesmo tempo, uma questão de justiça, de democracia 

e de direitos humanos.� (LENZI, 2006; pg. 119) 

 Sachs (2007) ratifica essa posição, ao abordar a interdependência da 

sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social, sendo esta última 

fundada em valores primordiais, como equidade e democracia, tendo em 

vista a definição de Joseph Lebret (apud Sachs, 2007, p. 354) na qual 

desenvolvimento significa �uma civilização do ser na partilha eqüitativa dos 

bens�. 

 Ciente dos obstáculos e dificuldades para alcançar o desenvolvimento 

integral, Sachs (2007) acredita que não se pode perder de vista a 

sustentabilidade social e que a prudência ambiental, apesar de necessária, 

não substitui a equidade social, reforçando assim a democracia e a justiça 

como valores básicos a serem perseguidos pelo desenvolvimento integral. 

 Afinal, entender as origens e conhecer os verdadeiros agentes da crise 

ambiental vivida hoje é o primeiro passo na busca do desenvolvimento 

sustentável ou integral. Por isso, é necessário um olhar crítico, sobretudo dos 

educadores, para a compreensão dos problemas ambientais, como resultado 

de conflitos referentes a organização sócio-econômica da sociedade humana. 
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�Para responder à crise ambiental, há que se entender, 
primeiro, quais as contradições das relações sociais de 
produção que a provocaram. Ao insistir nos limites 
físicos, desvia-se a atenção do problema central, já 
que a crise ambiental, ainda que possa ser visível ou 
explicite um desajuste entre o ser humano e a 
natureza, é essencialmente uma crise das relações 
sociais entre os seres humanos�. (FOLADORI, 2001, 
p.137) 

 

 Diante das colocações, a contestação do termo sustentabilidade pelo 

argumento da multiplicidade de conceitos é equivocada porque se trata de 

um conceito normativo que em hipótese alguma poderá encerrar um conceito 

absoluto. Por outro lado, caminha-se para um consenso no que diz respeito à 

noção de sustentabilidade mínima, tendo em vista o que aponta diversos 

trabalhos científicos e até mesmo o Relatório Brundtland.  

 Nesse contexto, admite-se que é através da educação que a 

sustentabilidade será alcançada e que a educação ambiental, ferramenta 

chave desse processo, já devia estar sendo posta com um pressuposto para 

esta finalidade. 

 

 

2.2 Trajetória Educação x Educação Ambiental 
 

 
�A educação sozinha não transforma a sociedade,  

sem ela, tampouco, a sociedade muda.�  
Paulo Freire 

 
 

 A educação é a principal chave para a compreensão da realidade e 

para o desenvolvimento de uma nação. Já a educação ambiental (EA) tem 

sido uma das estratégias utilizadas nas últimas décadas para minimizar os 

impactos da ação humana no meio ambiente e na busca de uma sociedade 

sustentável. Analisar a trajetória desses dois grandes e polêmicos temas, 

educação e EA, que vem moldando e reconstruindo visões de mundo e 

modelos de sociedade ao longo da história humana na Terra, a partir de uma 

perspectiva histórica e crítica, é o desafio deste capítulo. 
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 Desde a origem do homem há milhões de anos atrás, surgiu a 

necessidade de desenvolver estratégias de caça, coleta, produção e 

conservação de alimentos, processos de comunicação entre semelhantes, 

interação com animais etc. para sobreviver num mundo pouco conhecido e 

perigoso, a natureza. Naquele tempo, o homem não passava de um animal 

frágil, indefeso e completamente dependente tanto dos seus ancestrais, 

quanto da própria natureza. 

 Milhares de anos se passaram para que o ser humano evoluísse a 

ponto de diferenciar-se dos demais seres vivos, inicialmente, através da 

fabricação de instrumentos e mais tarde pela criação da escrita.  Esses dois 

marcos na escala da evolução humana demonstraram uma capacidade 

intelectual superior aos outros animais e a partir de então, o homem começou 

a interferir na natureza de forma consciente, tentando domá-la e a registrar 

idéias, fatos e fenômenos de forma mais sistematizada, abrindo espaço tanto 

para a objetificação da natureza, quanto para produção e difusão das 

técnicas e conhecimentos por gerações e gerações.  

 Mesmo durante esse período, em que a organização social era 

formada por caçadores e coletores, onde havia pouca diferenciação e 

praticamente todo alimento era dividido de forma igualitária, já havia 

propriedade privada dos instrumentos (o que pode ser verificado pelos rituais 

de sepultamento, onde os mortos eram enterrados com seus pertences) e a 

relação entre os homens era mediada em virtude da posse dos melhores 

meios de produção. (FOLADORI, 2001) 

 A educação, assim como os instrumentos de produção, fora também 

concedida de forma privada e privilégio de poucos ao longo da história. Na 

Grécia Antiga, o filósofo Aristóteles criou uma máxima até hoje corrente: �uns 

nasceram para mandar e outros para obedecer�. Assim, a sociedade foi 

hierarquizada. Os filósofos e os cidadãos (homes gregos) eram os únicos a 

ter acesso à formação intelectual, as mulheres apenas trabalhavam a 

aprendiam atividades domésticas e os escravos eram obrigados a servi-los, 

seguindo a �lei natural�. A educação �pública� da época estava muito voltada 

para o aspecto físico e militar, preocupada com a formação de guerreiros 

para defesa do território e do poderio econômico da civilização grega. 
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 Na Idade Média, da mesma forma, apenas os nobres e o clero 

recebiam educação, enquanto que os camponeses estavam destinados a 

trabalhar incessantemente para sustentá-los. Não havia uma relação como 

vemos hoje do ensino profissionalizante, porque isto era aprendido no próprio 

mundo do trabalho. Enfim, voltamo-nos brevemente à história para recordar 

que a educação sempre foi privilégio de alguns afortunados e esteve a 

serviço de interesses políticos e ideológicos para manutenção do poder.  

 A primeira grande tentativa de democratização do acesso à educação 

surge com a Revolução Francesa no século XVIII, quando burgueses uniram-

se para lutar contra os privilégios hereditários da aristocracia e abolir a 

servidão do sistema feudal. As idéias defendidas naquele momento como 

igualdade, direitos universais, liberdade e educação para todos deram origem 

ao sistema conhecido hoje como liberalismo. (CUNHA, 1991) 

 A educação passa a ser valorizada e entendida como o caminho para 

a expansão das liberdades individuais e ampliação dos bens materiais. Ou 

seja, através da educação o homem tem possibilidades de galgar melhores 

condições sociais e econômicas e romper com o status quo, o que até então 

era definido pelo nascimento. 

 Para Cunha (1991), os alicerces que sustentam o liberalismo, e, que 

por conseguinte, são transmitidos pelo sistema educacional, apresentam uma 

série de problemas e servem para dissimular uma realidade tão opressora e 

injusta quanto o sistema que lhe antecedeu. Alguns princípios comentados 

pelo referido autor são: o individualismo e a liberdade, que fazem crer que o 

sujeito não é mais limitado por uma autoridade ou governo, apenas pelas 

suas capacidades inatas (meritocracia), quando na verdade o indivíduo é 

�resultado da vida que leva�, um reflexo das condições psicológicas, 

materiais, de alimentação, do acesso à educação, da qualidade da mesma, 

etc. 
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 A igualdade, outro princípio liberal, diz respeito apenas à igualdade 

civil perante a lei e não a igualdade entre os homens, que permanecem 

diferentes pelas condições materiais e pelas capacidades próprias que lhes 

dão riquezas diferentes. Desse modo, a distinção entre classes, a 

discriminação social e a desigualdade são livremente aceitas pela teoria 

liberal, da mesma forma que a educação não é oportunizada a todos, muito 

menos sua qualidade é garantida democraticamente (CUNHA, 1991). Isso 

pode ser evidenciado na argumentação de um dos célebres iluministas 

franceses do século XVIII. 

 

�Não temos todos talento igual e a propriedade privada é, em 
geral, uma retribuição ao talento. A propriedade igual para 
todos é uma simples quimera; só poderia ser obtida por 
espoliação injusta. É impossível em nosso feliz mundo, que os 
homens que vivem em sociedade não se dividam em duas 
classes: os ricos e os pobres. (VOLTAIRE apud CUNHA, 
1991; p. 31) 

  

 Aliado a tais problemas, as características do paradigma educacional 

moderno estiveram durante muito tempo pautadas no positivismo, fundado 

pelas ciências naturais, com traços conservadores, que não abriam espaço 

para o diálogo, tampouco se importava com a relação e os impactos de sua 

intervenção no ambiente ou com a construção de uma sociedade justa. 

 No Brasil, novas perspectivas no campo da educação surgiram por 

volta da década de sessenta com Paulo Freire, que propunha uma formação 

aberta para o novo, dialógica, crítica, coerente com a realidade dos sujeitos e 

não cópia de métodos americanos ou europeus. Nesse mesmo período, 

ocorre um turbilhão de acidentes industriais, causando graves problemas 

ambientais e de saúde para a população mundial3. 

                                                 

3 Ver Crimes ambientais de Russel Mokhiber. Exemplos: Em Buffalo Creek (EUA, 1972), 125 
pessoas morreram e 4 mil moradores ficaram desabrigados por causa do rompimento de um 
dique de uma empresa carbonífera. No estado de Michigan (EUA, 1973 a 75) 8 milhões de 
habitantes foram contaminados e mais de 1,5 milhão de animais foram sacrificados por 
contaminação com PBB, substância química. Em Bhopal (Índia, 1984), houve um vazamento 
de 40 toneladas de gases tóxicos fatais de uma fábrica de pesticidas. Estima-se que tenham 
morrido de 30 mil pessoas. O acidente em Chernobyl (Ucrânia, 1986) matou milhares de 
europeus e outros ainda morrerão por conta dos efeitos da contaminação. 
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 Isso traz a tona, em escala planetária, a necessidade de relacionar a 

educação com as formas de produção e organização social, cuja intervenção 

na natureza proporcione a manutenção do equilíbrio ecológico, pois o que 

está sob ameaça é a vida humana. Os grandes movimentos ambientais da 

época (Clube de Roma, Tbilisi, Estocolmo, Eco-92, etc.) ressaltam a 

importância da Educação Ambiental como instrumento para entender a 

complexidade das relações sociedade e natureza, sem dicotomizá-las. 

 As primeiras práticas pedagógicas da educação ambiental (EA) não 

foram bem sucedidas. Segundo Loureiro (2004), isso se deve ao fato da EA 

ser trabalhada no sentido conservacionista no tratamento das relações 

sociedade x natureza, aliada a uma abordagem pedagógica 

comportamentalista. A influência do paradigma positivista, sob bases 

científicas estruturadas pela física, química e pela matemática também 

contribuiu com uma leitura fragmentada e reduzida dos problemas 

ambientais, dissociando-os da sua intrínseca relação com os modos de vida, 

os sistemas de produção e consumo, além das formas de organização da 

sociedade. 

 As últimas quatro décadas têm sido marcadas pela tentativa de 

diferentes pesquisadores para reconectar os laços entre sociedade e 

natureza. No campo da educação ambiental, autores como Capra, Leff, Boff, 

Loureiro, Guimarães e outros destacam a necessidade de problematizar os 

temas socioambientais para uma leitura crítica e mais apurada da 

complexidade da realidade, a fim de promover uma mudança rumo a uma 

sociedade sustentável.  

 Considera-se neste trabalho que a EA deve ser um processo por meio 

do qual o indivíduo e a coletividade constroem conhecimentos, valores 

sociais atitudes e competências, não apenas para conservação e uso 

racional do ambiente, mas, sobretudo, que leve à compreensão e intervenção 

crítica sobre a realidade, a fim de gerar as mudanças necessárias para uma 

convivência social harmônica, justa e sustentável. 
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 Para Loureiro (2004), a educação e a EA pode ser a mola propulsora 

dessa mudança, desde que esteja articulada à compreensão das condições 

que dão forma ao processo educativo nas sociedades capitalistas atuais. Isto 

é, a educação precisa utilizar-se da reflexão crítica para desmascarar os 

interesses por trás dos discursos e as intenções ideológicas de fragmentar as 

análises que manipulam a compreensão da realidade. (GUIMARÃES, 2004) 

 Nesse sentido, Guimarães (2004) fornece alguns eixos formativos que 

sintetizam a reforma pela qual a EA deve passar para que possa contribuir 

com o exercício da leitura consciente e complexa da realidade. O primeiro 

eixo diz respeito à ruptura com o que o autor chama de �armadilha 

paradigmática�, que reduz, simplifica e assim fragiliza a leitura da realidade, 

ocultando os problemas do modelo de sociedade em que vivemos.  

 Faz-se necessário também entender a educação como movimento, no 

qual os educadores ambientais são dinamizadores e não apenas 

multiplicadores de informações, como se aos educandos bastasse recebê-

las. Ou seja, a educação deve estar voltada para a construção de 

conhecimentos e criar possibilidades para a sua produção. (GUIMARÃES, 

2004) 

 Outro aspecto relevante comentado pelo referido autor é trabalhar a 

potencialidade do movimento coletivo conjunto, que cria a sinergia necessária 

para tentar romper com o paradigma estabelecido. Nesse contexto, é preciso 

que os educadores ambientais tenham uma formação eclética, sejam 

valorizados e acreditem no seu potencial transformador para serem capazes 

de atuar como líderes, dinamizando o processo educativo, a partir da 

mobilização do movimento coletivo.  
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Por fim, Guimarães (2004) destaca: 

 

�A construção de uma nova sociedade se faz no aqui e agora, 
no cotidiano vivido. Transformar o cotidiano da nossa 
coletividade faz parte do movimento de resistência.� 
(GUIMARÃES, 2004; p. 150) 

 

 O que sugere a necessidade de ousar, inovar e que para transformar a 

sociedade é preciso entender que o processo educativo deve gerar ações 

articuladas e transformadoras da realidade, sem desconsiderar a emoção 

como forma de reestabelecer o elo com a natureza e superar a perspectiva 

racional e exarcebadamente individualista da sociedade contemporânea. 

 

 

2.3 Da retórica à prática: relação Sustentabilidade e Educação    
      Ambiental 
 

 

 O apelo mundial pelo alcance da consciência ambiental é a tônica de 

muitas organizações não-governamentais, instituições de ensino, governos e 

entidades de pesquisa científica. O interesse pelo desenvolvimento e 

ampliação dessa consciência possui diversas causas, como a degradação 

dos ecossistemas, provocada pela incessante busca pelo crescimento 

econômico, a percepção da finitude dos recursos naturais, a poluição dos 

mananciais hídricos já escassos para consumo humano, os efeitos da 

poluição sobre a saúde pública, o incremento das políticas ambientais e a 

adaptação do sistema de produção às novas regras. 

 Para combater o que se chama hoje de crise ambiental é de extrema 

importância saber distinguir o verdadeiro problema, na medida em que as 

alternativas para a solução irão depender principalmente, desta interpretação. 

Daí a importância da educação ambiental como elemento-chave para 

compreensão, difusão e combate aos fatores que levaram a humanidade ao 

colapso das relações sociedade x natureza. 
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 A problemática relação sociedade x natureza pode e tem sido 

explicada a partir de diferentes pressupostos, sejam eles baseados numa 

visão parcial e limitada da realidade, em interesses políticos e/ou econômicos 

ou na complexidade da dinâmica das relações sociais de produção. Isto 

significa dizer que o mesmo problema apresenta distintas conotações e, em 

função de cada uma delas, podem surgir diferentes propostas para erradicá-

lo. No entanto, a eficiência da solução está diretamente ligada à 

compreensão da causa geradora. 

 De acordo com Foladori (2005), existem três principais explicações 

para a problemática ambiental. A primeira e mais difundida enfoca o caráter 

técnico. Segundo este entendimento, o problema ambiental limita-se a 

tecnologias ineficientes, sujas ou atrasadas. Compreendendo o problema a 

partir desta perspectiva, poderíamos confiar no avanço da ciência e 

tecnologia para projetar soluções técnicas de produção mais limpa, com 

menor carga poluidora.  

 Levando em consideração o conceito de desenvolvimento sustentável, 

cuja base implica na sustentabilidade social, fica a pergunta: de que forma a 

interpretação técnica levaria à redução das desigualdades, da pobreza, do 

desemprego, da injustiça social? Ou seja, em tese esta é uma forma restrita 

de visualizar a questão ambiental e que em hipótese alguma contribuirá para 

o alcance da sustentabilidade de forma integral. Entretanto, essa visão é 

comumente encontrada e defendida por grandes empresas multinacionais, as 

quais adotam selos verdes, a exemplo da ISO 14.0004, cujos critérios em 

geral ignoram as condições sociais.  

 Sobre essa questão, apesar do avanço vertiginoso e cada vez maior 

da tecnologia no século XXI, dificilmente ela está orientada para o benefício 

coletivo da sociedade. Por exemplo, o atual sistema de produção de 

alimentos poderia suprir o problema da fome mundial. Já existe 

conhecimento e tecnologia para erradicar doenças transmitidas por picadas 

de inseto. No entanto, milhares de sul-americanos e africanos continuam a 

                                                 
4 Criada pela Organização Internacional para Padronização (nas siglas em inglês ISO) é um 
conjunto de normas técnicas que estabelecem diretrizes para o sistema de gestão ambiental 
em empresas. Serve como um tipo de rotulagem ambiental que se propõe a garantir que um 
determinado produto apresenta menor impacto ambiental em relação aos concorrentes 
disponíveis no mercado. 
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morrer de fome e estima-se que a cada dia, três mil africanos morram vítimas 

da malária. Tais problemas continuam a existir porque a tecnologia está a 

serviço do mercado e do interesse político de algumas corporações.  

 Molina (2009) ratifica essa situação ao afirmar que as novas 

descobertas da ciência e tecnologia não correspondem necessariamente a 

progressos da sociedade. Segundo ele, idéias como neutralidade científica e 

determinismo tecnológico servem de obstáculo para uma ciência 

democrática, capaz de melhorar a sociedade, porque ignoram os interesses 

políticos e econômicos por trás da tecnociência. Daí se estabelece no 

imaginário popular que os cientistas sabem o que é melhor para a sociedade 

e assim, a participação coletiva nas decisões científicas e tecnológicas fica 

gravemente comprometida. Como consequência, o investimento em 

tecnologia não retorna para o conjunto da população e sim para as empresas 

investidoras. 

 A tecnologia então, que deveria contribuir para a inclusão social, 

acaba por agravar as diferenças sociais, em função do acesso que está 

limitado ao poder de consumo de cada cidadão, gerando violência e exclusão 

social. (MOLINA, 2009) 

 A segunda forma de encarar a crise ambiental tem sido bastante 

difundida pelos meios de comunicação de massa, pelos organismos de 

cooperação e pesquisa internacionais, bem como pela maioria das ações e 

projetos em educação ambiental. Essa versão relaciona o comportamento 

consumista da sociedade pós-revolução industrial com a degradação dos 

ecossistemas e esgotamentos dos recursos naturais. Foi chamada por 

Foladori (2005) de interpretação consumista. 

 O problema se encontraria portanto, no descompasso entre o ritmo de 

produção e consumo e os limites físicos da terra. Porém, tomando de 

empréstimo as palavas de Foladori (2005), nessa interpretação do problema: 

 

�Si la naturaleza fuese capaz de reciclar los desechos 
a la misma velocidad  com que la sociedad humana 
contamina, no habria problema ambiental. Si la 
naturaleza pudiese suministrar recursos a mayor 
velocidad com que son retirados para la producción, no 
habría depredacion alguna. (p. 83)  
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 Nesse caso, a solução proposta seria a redução do consumo, 

sobretudo dos ricos. E aliado ao fator de consumo, destaca-se a condição de 

pobreza como elemento da degradação do ambiente. Erradicar a pobreza 

passa então a ser uma etapa necessária para a manutenção do equilíbrio 

ecológico. Ou seja, a pobreza deixa de ser um problema por si só, agora o é 

por estar comprometendo os recursos naturais necessários à produção e 

consumo daqueles sujeitos que podem usufruir de seus automóveis 

blindados com bancos de couro e rastreados por satélite, dos (des) elegantes 

casacos de pele, das luxuosas champagnes francesas etc. Daí a solução 

para os pobres seria uma maior participação e empoderamento financeiro, 

para que utilizem mais adequadamente os recursos naturais, por meio de 

tecnologias mais eficientes. 

 A terceira alternativa de interpretação da problemática ambiental, 

segundo Foladori, (2005) é denominada de classista. Nesta concepção, a 

degradação ambiental e humana está diretamente vinculada às relações 

sociais de produção capitalista. Ou seja, as relações entre os seres humanos 

que geram pobreza, fome, injustiça e desemprego que deveriam ser 

analisadas, estão em segundo plano para enfocar apenas as conseqüências 

técnicas da contaminação e da degradação do meio ambiente. 

 Enfim, as duas primeiras interpretações do problema enfatizam a 

sustentabilidade ecológica e restringem as soluções aos aspectos técnicos, 

em detrimento da sustentabilidade social. A questão tecnológica não deve ser 

ignorada. De fato, a consciência ambiental tem evoluído para desenvolver 

estratégias e ferramentas tecnológicas mais limpas e eficientes. Todavia, o 

entendimento da problemática ambiental não deve, sob hipótese alguma, 

ficar restrita à ela. Isso porque, o desenvolvimento sustentável passa 

necessariamente pela melhoria da qualidade de vida para o conjunto da 

humanidade e as mudanças técnicas não serão capazes de reduzir as 

mazelas sociais ou redistribuir a riqueza produzida.  

 Portanto, a sustentabilidade ambiental, mesmo com toda a sua 

importância, não irá garantir, nem implica automaticamente, na 

sustentabilidade social. É essa compreensão que precisa estar presente nas 

ações e projetos de educação ambiental, que se propõem a alcançar uma 

sociedade sustentável. 
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 Os conteúdos e estratégias de educação ambiental devem assim, 

primar pela contextualização socio-histórica da relação sociedade x natureza, 

levando à compreensão da complexidade do problema. Ao insistir nas 

soluções apenas das conseqüências, como poluição e degradação, através 

de tecnologias de efeito rápido, estar-se-á cada vez mais distante de resolver 

a crise, que antes de ser ambiental, passa por uma crise de convivência entre 

os seres humanos.  
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3. PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PROTEÇÃO AMBIENTAL 
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3. PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PROTEÇÃO AMBIENTAL 
 

 

 Nas últimas décadas, começou-se a formar um consenso entre 

pesquisadores, gestores públicos e cientistas políticos, sobre a necessidade 

de mudança na formulação de políticas públicas, que se baseavam em 

decisões tecnocratas de cima para baixo, para um modelo que permita uma 

maior participação da sociedade civil na tomada de decisões, no intuito de 

atingir maiores níveis de desenvolvimento.  

 Bandeira (1999) elenca alguns argumentos em favor da importância da 

participação da sociedade civil para o desenvolvimento, entre os quais se 

destaca: forma de assegurar a eficiência e sustentabilidade das políticas 

públicas; maneira de garantir a transparência das ações e combater a 

corrupção, contribuindo para uma boa governança e para o desenvolvimento 

participativo; estímulo à acumulação de capital social, que aumenta a 

propensão dos atores sociais para a colaboração e para empreender ações 

coletivas. 

 A questão central então se coloca. O que pode ser considerado 

participação? Diversos conceitos apresentados na literatura sobre o tema 

apontam ainda para a ausência de uma definição precisa do termo. De forma 

geral, pode-se dizer que participar é fazer parte na tomada de decisão. 

Contudo, um ponto chave é analisar quais são os níveis de interferência da 

sociedade civil nestas decisões. 

 Sobre essa questão, uma das autoras mais utilizadas é Arnstein 

(2002), que estabelece oito níveis crescentes sobre o grau de influência na 

decisão na relação entre a comunidade e a entidade promotora do processo 

participativo, os quais podem ser visualizados no Gráfico 2. Eles podem ser 

considerados como uma escada para a participação cidadã. 
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Gráfico 2: Níveis de participação. Fonte: Arnstein, 2002. 

 

 De forma sintética pode-se dizer que são três macro-níveis de 

participação com subdivisões. O primeiro corresponde a uma estratégia de 

não-participação, em que o condutor do processo participativo pretende 

manipular e enganar os envolvidos, moldando opiniões de processos já 

definidos. No segundo, são dados os primeiros passos rumo ao processo 

verdadeiramente participativo, mas com concessões mínimas de poder, que 

iniciam pelo acesso à informação. No terceiro e último macro-nível é que de 

fato se estabelece uma participação cidadã. As características de cada um 

dos oito níveis são: 

 Manipulação � descreve as situações em que a preocupação da 

entidade promotora concentra-se exclusivamente na obtenção de apoio 

para iniciativas já definidas, sem que haja intenção de permitir que a 

comunidade tenha qualquer influência na definição de suas 

características; 

 terapia � engloba as ações de caráter educativo que têm como objetivo 

modificar as atitudes e opiniões existentes na comunidade em relação a 

um projeto ou programa, as quais podem dificultar sua implementação; 

8. Controle  
Cidadão 

6. Parceria 

5. Pacificação 

4. Consulta 

3. Informação 

2. Terapia 

1. Manipulação 

7. Delegação  
de poder 

NNíívveeiiss  ddee  ccoonncceessssããoo  
mmíínniimmaa  ddee  ppooddeerr  

NNíívveeiiss  ddee  ppooddeerr  cciiddaaddããoo  

NNããoo  PPaarrttiicciippaaççããoo  
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  informação � diferencia-se dos níveis anteriores por não ter como 

objetivo central direcionar as opiniões da comunidade, constituindo um 

primeiro passo legítimo para a participação efetiva, especialmente quando 

prevê mecanismos simples de feedback que permitam avaliar as reações 

da comunidade e que possam, eventualmente, convencer os 

responsáveis pela iniciativa da necessidade de efetuar ajustes e 

adaptações nas suas características; 

 consulta � refere-se a processos em que a entidade promotora utiliza 

mecanismos mais complexos e estruturados para recolher subsídios junto 

à comunidade, com a intenção de utilizá-los de forma efetiva na definição 

das características e objetivos da iniciativa, embora mantenha o poder de 

decidir, em última instância, sobre o seu aproveitamento; 

 apaziguamento � refere-se a situações em que a influência atribuída à 

comunidade tende a ser mais aparente do que real, como ocorre quando 

são incluídos alguns representantes da comunidade em comitês que, 

embora formalmente investidos de poder decisório, pela sua composição 

acabam, na prática, servindo principalmente para referendar decisões 

tomadas em outras instâncias; 

 parceria � neste nível ocorre uma efetiva divisão de poder entre a 

comunidade e a entidade promotora, por meio de processos de 

negociação, havendo divisão de responsabilidades nas tarefas 

relacionadas ao planejamento e à tomada de decisões; 

  delegação de poder � o poder decisório é atribuído à comunidade, 

embora a entidade promotora participe dos processos de planejamento e 

implementação das iniciativas; 

  controle pelos cidadãos � a entidade promotora restringe sua 

participação ao financiamento das iniciativas, cabendo à comunidade as 

tarefas de planejamento e implementação. 
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 Diante dessas possibilidades de envolvimento e participação da 

sociedade em decisões políticas, Ortiz (2008) ressalta alguns condicionantes 

que influenciam diretamente, como a flexibilidade no relacionamento coletivo, 

a importância de admitir a alteridade e a melhoria das condições para tomada 

de decisão e ações coletivas. Porém, um dos principais fatores 

condicionantes pode estar relacionado à existência de um compromisso real 

e duradouro das instâncias de governança pública, em que a confiança e 

credibilidade no gestor público sejam baseados na transparência das ações, 

aliado a representatividade democrática dos principais segmentos afetados. 

No caso da pesquisa em questão, o compromisso estabelecido pelas 

políticas ambientais, voltadas para a proteção dos recursos hídricos. 

 

 

3.1  Contexto Histórico das Políticas Ambientais 

 
 

 Costuma-se relacionar, em termos mundiais, a origem das 

preocupações dos impactos da atividade humana sobre a natureza aos 

grandes movimentos e eventos ambientais realizados a partir da década de 

70, a exemplo da Conferência de Estocolmo, publicação do Relatório 

Brundtland, da Eco-92.5 Tais preocupações estavam diretamente 

relacionadas aos problemas de ordem socioeconômica, gerados pelo 

alarmante crescimento populacional e, sobretudo, pelo avanço tecnológico 

aplicado em larga escala no processo de produção industrial, que por sua vez 

não impediu grandes catástrofes e acidentes em empresas químicas e 

petroquímicas, o que produziu um debate sobre a eficiência tecnológica e a 

necessidade de recuar para refletir acerca do modo de produção e o modelo 

econômico capitalista. 

  

                                                 
5 Foladori (2005); Demajorovic (2003); Leff (2001); Portilho (2005). 
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 As últimas quatro décadas foram permeadas então por uma série de 

grandes acidentes industriais6, ao passo que o tom do debate relativo à 

necessidade de um novo modelo de produção foi estrategicamente 

conduzido pelos interesses da política neoliberal, capaz de estabelecer 

institucionalmente a nível global um conceito bastante limitado acerca do 

desenvolvimento sustentável. Tais limites remetem ao generalizado 

entendimento da crise ambiental como reflexo apenas da produção excessiva 

de resíduos ou da poluição, finitude dos recursos naturais e do crescimento 

populacional, como se o sistema de produção capitalista estivesse alienado 

da construção dessa �encruzilhada crítica� a que chegamos hoje, como 

afirma  Cavalcanti (1997). 

 Trata-se de uma visão restrita e classista, tomando de empréstimo as 

palavras de Foladori (2005). Restrita porque não leva em consideração na 

análise dos problemas ambientais as relações sociais de produção. E 

classista porque supõe que o modo de produção capitalista é o único 

possível, defendendo assim uma injusta distribuição de riquezas e, 

consequentemente, um acesso desigual à natureza.  Uma franca posição da 

classe dominante capitalista de não discutir o processo de produção ou a 

forma social de produção.  

 De acordo com a tese do autor uruguaio, a crise ambiental atual deve 

ser entendida como resultado de conflitos referentes à organização 

socioeconômica da humanidade, que tende a ampliar a exploração entre 

diferentes homens e sociedades nos quatro cantos do planeta; e não reduzir 

a limites externos do ambiente, ou seja, à capacidade de suporte humano da 

terra, sob pena de não solucionarmos a questão. Mesmo porque, em 

diferentes sociedades ao longo da história (coletores e caçadores, grega 

clássica, colonial, escravocrata, mercantilista e neoliberal) pode-se perceber 

diferentes ritmos de exploração da mão-de-obra e de destruição do ambiente 

na produção de espaços rurais e urbanos, que resultaram das práticas 

sociais e relações sociais de produção. 
                                                 
6 Ver as obras de Jacques Demajorovic, Sociedade de risco e responsabilidade 
socioambiental; José Sérgio Leite Lopes, A Ambientalização dos Conflitos Sociais; e Crimes 
ambientais de Russel Mokhiber.  
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 Ao discutir a produção capitalista do espaço, Harvey (2005) vai mais 

além na crítica sobre tal modo de produção. Ele considera que: 

 

�no século XX, a perpetuação do capitalismo foi obtido 
à custa da morte, da devastação e da destruição 
levadas a cabo em duas guerras mundiais. (...) Com 
certeza, a era burguesa testemunhou o crescimento da 
força destrutiva que mais do que corresponde ao 
crescimento da força produtiva essencial para a 
sobrevivência do capitalismo. Parece insano que essa 
força produtiva também necessite utilizar essa força 
destrutiva. No entanto, os ideólogos do capitalismo não 
apenas não derramaram lágrimas, mas, como 
Schumpeter, entoaram  cantos de louvor ao que 
denominaram a �destruição criativa� por meio da qual 
os capitalistas de modo tão dramático transformaram o 
mundo. (...) o que nossa teoria salienta é que 
consideramos a substituição do modo capitalista de 
produção (...) como condição necessária para a 
sobrevivência humana.� (p. 162) 

  

 Portanto, foi nesse cenário de tragédias e com uma visão ideológica 

comprometida com os interesses de perpetuação do crescimento econômico 

e do lucro que começaram a se institucionalizar, nos diferentes países e 

regiões, as políticas ambientais, geralmente, voltadas para a proteção da 

natureza, conservação da biodiversidade, redução dos níveis de poluição 

e/ou número de acidentes industriais, controle da natalidade, etc.  

 Desse modo, pode-se afirmar que a construção e institucionalização 

das políticas ambientais não surgiram nem da ilustre consciência dos 

governantes (que de tão rara pode-se perguntar se realmente existe), muito 

menos por iniciativa do mercado. Lopes (2004) ressalta a importância da 

ambientalização dos problemas sociais e mobilização do interesse público a 

partir de questões locais, para a criação políticas nacionais de meio 

ambiente. E para determinar então, uma mobilização pública, nas palavras do 

autor, �parece ser necessária a criação de uma questão ambiental ou de 

saúde (pública ou do trabalho) localmente, que se torne uma questão social� 

(Lopes, 2004; p. 233).  
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 É por isso que por trás dos grandes movimentos ambientais ocorridos 

nas décadas de 70 e 80, estão os grandes acidentes de origem tecnológica 

envolvendo substâncias químicas, que obrigaram os órgãos governamentais 

a criar secretarias de meio ambiente e políticas para o gerenciamento de 

riscos impostos à sociedade. 

 Contudo, percebe-se que ao passo que a causa ambiental começa a 

ganhar relevância, diferentes atores sociais começam a apropriar-se da 

discussão com diferentes interesses. Como por exemplo, as empresas 

passaram a incorporar critérios ambientais no sistema de produção e 

marketing para transmitir uma auto-imagem positiva no que diz respeito ao 

uso do patrimônio ambiental, com a finalidade de manter e conquistar mais 

clientes; o Estado brasileiro passou a criar leis ambientais para conseguir 

financiamento internacional, com o objetivo de implantar seu parque industrial 

entre as décadas de 60 e 80.  

 Por essas razões, é fundamental ressaltar o envolvimento das três 

esferas da realidade social: o Estado, representado pelo poder público 

governamental, que por sua vez deve prezar pelo interesse coletivo; o 

mercado, palco de atuação das empresas; e a sociedade civil, 

tradicionalmente, classificados como 1º, 2º e 3º setores7; para o 

desenvolvimento de uma política ambiental eficaz.  

 A seguir, far-se-á uma análise da participação das três esferas, quanto 

às iniciativas de proteção ambiental, iniciando com o papel do Estado, com 

especial destaque para os principais instrumentos voltados para a 

sustentabilidade e a questão hídrica.  

  

 

 

                                                 
7 Montaño (2003), na obra �Terceiro Setor e a Questão Social�, faz uma crítica radical a essa 
segmentação isolada da realidade em setores, por fragmentar a totalidade das dinâmicas 
sociais de forma a ocultar a crise e reestruturação do capital. Contudo, utilizar-se-á aqui essa 
terminologia apenas a título de representação. 
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3.2  O papel do Estado na era da globalização 

  

 

 O entendimento do papel do Estado requer inicialmente uma definição 

conceitual do termo. Para situar o horizonte conceitual acerca da função do 

Estado utilizar-se-á a definição a seguir: 

 

�Este termo refere-se àqueles órgãos destinados a 
representar a comunidade / o interesse público como 
um todo, e que supostamente agem em nome da 
totalidade da população. Não se trata de organizações 
comerciais tentando obter lucro. Pelo contrário, gastam 
a renda obtida com impostos para implementar políticas 
e projetos em benefício de toda a população sobre a 
qual a autoridade tem jurisdição�. (SWARBROOKE, 
2000; p. 3)  

   

 Sendo assim, não se faz distinção entre setor público, em seus 

distintos níveis, do governo federal ao âmbito do município e o Estado, os 

quais são responsáveis por promover políticas públicas que prezem por 

proteger os direitos e gerar benefícios ao conjunto da população sem 

distinção de raça, cor, religião, status social ou cifras bancárias. De forma 

breve, as políticas públicas podem ser compreendidas como �programas de 

ação governamental voltados à concretização de direitos� (BUCCI, 2004). 

Caracterizado o horizonte de referência da discussão, parte-se para a análise 

do Estado na contemporaneidade da era da globalização.  

 A idéia de Estado Democrático como se conhece hoje surge no século 

XVIII, com a Revolução Francesa, na qual a burguesia lutava contra os 

desmandos e os benefícios hereditários da aristocracia feudal. Igualdade, 

liberdade e fraternidade são os três princípios nortearam a construção de 

uma nova sociedade, de economia liberal. Dois séculos mais tarde, com o fim 

da bipolarização dos países entre capitalismo e comunismo, abriu-se espaço 

para a supremacia do capital no mundo. Ou seja, a expansão do capitalismo, 

que gerou uma nova, poderosa e iníqua configuração histórico-social, 

chamada globalismo. Essa nova realidade impôs mudanças e adaptações, 

internamente ao processo produtivo capitalista e, externamente à política 

econômica (CORREIA e MEDEIROS, 2003). 
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 Quanto à política econômica, agora chamada neoliberal, altera-se a 

relação entre capital e Estado. Os bens e serviços públicos passam para a 

lógica do mercado e são privatizados, transformando-se em mercadorias e 

produtos a serem adquiridas pela sociedade. Octavio Ianni (apud CORRÊA e 

MEDEIROS, 2003) apresenta uma síntese das intenções e propostas da 

ideologia neoliberal: 

 

 

�... reforma do Estado, desestatização da economia, 
privatização das empresas produtivas e lucrativas 
governamentais, abertura de mercados, redução dos 
encargos sociais relativos aos assalariados por parte 
do poder público e das empresas, [...] busca da 
qualidade total, intensificação da produtividade e da 
lucratividade da empresa ou corporação nacional e 
transnacional�. (p. 181) 

   

 

 Ainda sobre o papel da política neoliberal, Ianni (apud CORRÊA e 

MEDEIROS, 2003) reforça que �é converter o Estado em uma agência para o 

ajustamento das práticas e políticas da economia nacional às exigências 

estabelecidas pela economia global�. Nessa mudança de lógica do papel do 

Estado para o capital, as grandes empresas assumem uma importância 

jamais antes vista na vida dos trabalhadores, pois o capitalismo passa a ser 

entendido como a única forma de desenvolvimento. Por outro lado, o Estado, 

cada vez mais desestruturado e sem recursos, transforma-se em uma 

referência de ineficiência, lentidão e impotência, graças à política neoliberal 

que o colocou na condição de �Estado Mínimo�, atuando, apenas, nas áreas 

que não interessam ao mercado ou sob forte pressão da mobilização social, 

para o ajuste das abissais desigualdades produzidas. 

 A crise ambiental veio ao mundo dentro dessa configuração, em que o 

Estado anêmico não dava conta de mitigar as externalidades do sistema 

capitalista, até porque estava subsidiando os seus interesses e começou a 

ser questionado pela sociedade a assumir o seu verdadeiro papel. Desse 

modo, nos países e regiões onde aconteceram os grandes acidentes 

industriais que afetaram de forma significativa a vida das populações, 

incipientes organizações e mobilizações sociais localizadas reivindicaram de 
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forma embrionária a atuação do Estado, ao passo que os problemas da 

produção capitalista geravam mais prejuízos ao bem-estar de uma 

coletividade, através da poluição e devastação dos recursos naturais, 

chegando hoje, ao ápice da capacidade destrutiva com o fenômeno do 

aquecimento global.  

 Tal reivindicação ganhou relevância em todas as partes do planeta, 

com a rápida disseminação por meio dos processos comunicacionais em 

rede. Enfim, a crise ambiental passa a ser vista como um interesse da 

coletividade humana e para alguns, uma oportunidade para a restauração do 

poder do Estado.  

 Enfim, no caso brasileiro a política ambiental foi institucionalizada pelo 

Estado em 1981, assim como foram constituídos instrumentos de gestão 

ambiental e mais tarde, uma política para os recursos hídricos, em 1997. 

 

 

3.2.1 Participação do estado brasileiro na gestão dos recursos hídricos 

 
 

 Foi visto no item anterior que as políticas ambientais surgiram em meio 

a tragédias e conflitos em boa parte do mundo e esteve durante muito tempo 

subordinada a política econômica. No Brasil, isso não foi muito diferente. 

Corbucci (2003) enfatiza que os modelos econômicos adotados no país 

caracterizaram-se ou pelo uso intensivo dos recursos (modelo primário-

exportador) ou pela supremacia da ótica econômica (modelo 

desenvolvimentista), implantada a partir do início do século passado. Já o 

estudo realizado por Lopes (2004) aponta para a importância dos conflitos 

sociais, muitas vezes ligados à poluição industrial, para que ocorram 

mudanças na legislação e haja uma interiorização de novas práticas. 
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 No ano de 1973 foi criada a Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) no 

nível federal, para atender as demandas de controle ambiental necessárias 

para captação de recursos internacionais. Daí em diante, mesmo cercada por 

conflitos sociais, vão surgindo novas instituições a nível estadual e leis 

federais que subsidiarão a defesa do meio ambiente. Nesse contexto, será 

destacada na discussão uma tríade de leis federais e alguns de seus 

instrumentos, considerados de suma importância para o alcance da 

sustentabilidade, com enfoque para a questão hídrica. São elas: a Política 

Nacional do Meio Ambiente � 6.938/81; a Política Nacional de Recursos 

Hídricos � 9.433/97; e a Política Nacional de Educação Ambiental � 9.795/99. 

 A primeira lei, a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), criada há 

29 anos, com o objetivo de preservar, melhorar e recuperar a qualidade 

ambiental do país, tem por finalidade a compatibilização do desenvolvimento 

econômico social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 

equilíbrio ecológico. Tendo em vista o grande avanço da poluição e do 

desmatamento no Brasil, como pode ser verificado nos resquícios de 

florestas atlântica e de araucárias, praticamente aniquiladas, a PNMA 

contribuiu para a definição de áreas prioritárias para a ação de proteção 

governamental, para o estabelecimento de critérios e padrões de qualidade 

ambiental e punições para aqueles que não os cumprissem; bem como 

difundiu tecnologias de manejo do meio ambiente. 

 Além disso, a PNMA para atender a necessidade de articulação entre 

crescimento econômico e proteção ambiental, foi preciso criar um arranjo 

institucional, capaz de dialogar com as demais políticas públicas. Para tanto 

foi criado o SISNAMA (Sistema Nacional de Meio Ambiente), composto por 

órgãos e entidades da União, Estados e Municípios, responsáveis pela 

qualidade ambiental e distribuídos em seis níveis hierárquicos, a saber: I � 

órgão superior, representado pelo Conselho de Governo, cuja função é 

assessorar a Presidência da República; II � conselho consultivo deliberativo, 

o CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente), com a finalidade de 

assessorar o Conselho de Governo e estabelecer normas e padrões de 

qualidade ambiental; III � órgão central, o Ministério de Meio Ambiente 

(MMA), que planeja, coordena e controla a PNMA e as suas diretrizes; IV � 
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órgão executor, o IBAMA8 (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis); V � órgãos seccionais � seriam os órgãos 

estaduais, responsáveis por desenvolver programas e fiscalizar atividades 

poluidoras; e VI � os órgãos locais, entidades municipais responsáveis pelo 

controle e fiscalização dessas atividades. 

 Ainda no que diz respeito à PNMA, foram criados no total 12 

instrumentos para sua implementação e entre os quais se destaca o 

estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; a avaliação de impactos 

ambientais; o licenciamento ambiental e penalidades disciplinares ou 

compensatórias, em que foi adotado o princípio poluidor-pagador.  

 O licenciamento ambiental, regulamentado pela Resolução CONAMA 

nº. 237/97, é um instrumento administrativo de ordenamento e controle das 

atividades produtivas com potencial impacto poluidor, sendo coordenado pelo 

órgão ambiental estadual ou pelo IBAMA, em caráter supletivo, ou quando se 

trata de empreendimento com impacto regional, abrangendo o território de 

dois ou mais estados. A expedição da licença é dada em três etapas (licença, 

prévia, de instalação e de operação), orientando e fiscalizando a atuação dos 

responsáveis pelo empreendimento, de forma que sejam cumpridas as 

recomendações. Praticamente, todas as atividades produtivas que possam 

causar impactos são passíveis de licenciamento, como a indústria 

siderúrgica, química, metalúrgica, têxtil, complexos turísticos, indústria 

agropecuária, de materiais plásticos, de couros, obras civis, estações de 

tratamento de água, etc.  

  

  

                                                 
8 Em 26 de abril de 2007, através da Medida Provisória nº 366, foi criado o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade, o qual passou a assumir e incorporar atividades 
antes sob coordenação apenas do IBAMA, como propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar 
e monitorar as unidades de conservação federais. O IBAMA, por sua vez, permanece com as 
atividades de licenciamento ambiental, autorização e fiscalização. Tal mudança ainda vem 
repercutindo dúvidas dentro de ambas as instituições e de certa forma parece ter 
enfraquecido a atuação do órgão executor, tanto pela indefinição de atribuições dos 
profissionais, bem como pela divisão de recursos financeiros, já demasiadamente escassos, 
para o desenvolvimento das atividades a que lhe compete. 
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 Outro instrumento fundamental e complementar ao licenciamento é a 

avaliação de impactos ambientais (AIA), regulamentada pela Resolução 

CONAMA nº. 01/86. Criou-se um vínculo de dependência entre o 

licenciamento e a elaboração do estudo de impacto ambiental (EIA) e seu 

respectivo relatório (RIMA) para uma série de atividades modificadoras das 

qualidades físico-químicas e biológicas do meio ambiente. Para que a 

população tenha acesso às informações contidas no EIA/RIMA e possa 

criticar, sugerir, dirimir as dúvidas e se posicionar sobre a implantação da 

atividade potencialmente poluidora, está previsto a realização de audiências 

públicas. Elas poderão ser solicitadas por entidade civil, pelo Ministério 

Público, ou por 50 (cinqüenta) ou mais cidadãos, ou mesmo pelo órgão de 

meio ambiente e se apresenta como um importante instrumento que valoriza 

a participação popular nas decisões de políticas econômicas e 

empreendimentos que afetam a qualidade de vida e o ambiente de 

determinada população. 

 A segunda lei que destacamos é Política Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH), Lei nº. 9.433/97, que tem como objetivos assegurar à atual 

e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de 

qualidade adequados aos respectivos usos; a utilização racional e integrada 

dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável; a prevenção e a defesa contra eventos 

hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos 

recursos naturais (Brasil, 1997).  

 Constam cinco instrumentos na PNRH, os Planos de RH (Recursos 

Hídricos); o enquadramento dos corpos d´água em classes; a outorga dos 

direitos de uso; a cobrança pelo uso e o sistema de informações sobre os 

RH. O Plano de Recursos Hídricos, conhecidos como planos de bacia 

hidrográfica são na prática planos diretores que tem como premissa, a bacia 

hidrográfica como base territorial para a gestão. São planos complexos e de 

longo prazo por tentar gerenciar diversas demandas e considerar diferentes 

aspectos, como por exemplo, análise de alternativas de crescimento 

demográfico, evolução das atividades produtivas, programas e projetos a 

serem desenvolvidos, metas de racionamento de uso, modificações dos 

padrões de ocupação do solo, etc.  
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  A outorga, uma concessão do direito de uso por prazo determinado, 

tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da 

água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Para atender à 

premissa da gestão descentralizada com a participação popular, a PNRH 

prevê enquanto integrantes do Conselho Nacional de Bacias, organizações 

da sociedade civil, usuários de recursos hídricos e a instituição de Comitês 

de Bacia, sendo responsáveis por arbitrar, em primeira instância 

administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos. É interessante 

ressaltar que todos os instrumentos estão relacionados e são 

interdependentes, pois o Comitê de Bacia é responsável pela aprovação do 

Plano da Bacia, que por sua vez irá orientar o enquadramento dos corpos 

d´água e este a outorga de uso da água. 

 Por fim, a terceira lei federal da política ambiental brasileira a ser 

comentada neste capítulo merece destaque por seu componente educativo, 

fundamental para a compreensão integrada do meio ambiente. Trata-se da 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA).  

 Entende-se que para que haja uma mudança societária rumo à 

sustentabilidade, é necessária uma série de intervenções, desde o campo 

jurídico, político, econômico e cultural, voltados à proteção, recuperação e 

melhoria das condições socioambientais. A Educação Ambiental, segundo a 

PNEA deve contribuir, através de um processo interativo, crítico, 

emancipatório, holístico e democrático, para o surgimento de uma nova ética 

social, vinculada aos valores, práticas e atitudes individuais e coletivas, 

dentro da premissa da atuação local, com uma visão global, respeitando a 

diversidade cultural e os modos de viver de cada território.  

 A PNEA é fruto de uma profunda discussão internacional, cujos 

marcos são a Conferência de Tbilisi, em 1977 e a Rio-92. Através da Lei nº. 

9.795/99, o Estado brasileiro propõe o desenvolvimento uma visão integrada 

do meio ambiente, em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo 

aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, 

científicos, culturais e éticos (Brasil, 1999). 
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 Enfim, todo esse arcabouço jurídico, complementado pelas demais leis 

ambientais não discutidas aqui, como a de crimes ambientais, o código 

florestal entre outras, acabou por configurar o Brasil como um país detentor 

de uma das mais avançadas políticas ambientais no mundo. Entretanto, a 

retórica e o aparato jurídico nem sempre refletem ações e programas que 

possam ser respeitados por outras políticas públicas e de fato, proteger o 

patrimônio natural brasileiro. 

 As fragilidades para a aplicação das leis ambientais estão 

relacionadas e dependem de outros fatores, conforme abaixo destacado: 

 a) São passíveis ao entendimento e valorização de cada governo, bem 

com à interferência de questões macroeconômicas. A sensibilidade, 

competência e representatividade dos gestores públicos são de suma 

importância. Por outro lado, as crises econômicas predominam frente às 

questões ambientais.   

 Viola (1998) coloca o problema de gerenciamento do IBAMA como 

uma questão chave. No que diz respeito à política federal de recursos 

hídricos, afirma que continua subsidiando interesses 

oligárquico/clientelísticos, a exemplo do  projeto de desvio do rio São 

Francisco que está sendo processado sem uma avaliação custo/benefício 

rigorosa e corre o risco de ser tributário de interesses particulares e visões 

ideologizadas de vários espectros.  

 Do outro lado da seca, na cada vez mais crucial política de combate as 

enchentes urbanas, o MMA também não teve capacidade para definir e 

coordenar estratégias municipais e estaduais (CORDANI, MARCOVITCH e 

SALVATTI apud VIOLA, 1998). Isso pode ser evidenciado na falta de infra-

estrutura e planejamento urbano para lidar com o mais antigo fenômeno 

natural que é o extravazamento da várzea dos rios, que vêm causando 

inúmeras enchentes e fazendo centenas de vítimas em várias cidades do 

sudeste do país, sobretudo na região metropolitana de São Paulo, desde 

dezembro de 2009 até hoje. 
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 b) O licenciamento ambiental e avaliação de impactos (EIA / RIMA) 

responsáveis por conciliar proteção ambiental e desenvolvimento econômico, 

são frequentemente realizados de forma imprudente e menos rígida que o 

necessário, para atender aos interesses econômicos em jogo. Tal situação 

ficou latente na saída da ex-ministra do MMA, Marina Silva, que despendia 

esforços para enfrentar o jugo da política econômica do governo atual, com o 

PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). 

 c) Os instrumentos de fomento à participação popular e consulta 

pública que integram as políticas ambientais, caso das audiências nos 

processos de EIA/RIMA, por exemplo, ainda enfatizam as questões formais e 

técnicas que acabam por excluir a participação social de determinados 

segmentos no planejamento e execução das políticas ambientais. O baixo 

nível de instrução educacional somado ao alto índice de desemprego coloca 

a população numa condição vulnerável e, geralmente, a favor dos projetos 

que possam induzir o crescimento econômico, mesmo que implique perda na 

qualidade do ambiente onde vivem. 

 d) A experiência de gestão dos recursos hídricos a partir dos planos de 

bacia ou microbacia hidrográfica ainda é bastante tímida. Estão geralmente 

vinculados às áreas rurais, e as experiências em áreas urbanas muito 

povoadas foram pouco eficientes, pois não tiveram condições de lidar com os 

desequilíbrios sociais e poluição. Os melhores resultados estão limitados às 

regiões sul e sudeste do país  (BRAGA, 2006). 

 e) Baixa eficiência das práticas de educação ambiental na leitura do 

mundo. 

 Enfim, apesar do reconhecimento do avanço no campo teórico da 

legislação ambiental brasileira, é evidente que ainda precisa soltar-se das 

amarras e reverter a lógica dos interesses capitalistas que permeiam as 

instituições jurídicas e executoras das políticas públicas de outros setores, 

em especial o econômico. Nesse contexto, acredita-se que seja necessário 

que a sociedade esteja organizada e muito bem (in)formada para reivindicar 

e fazer valer suas demandas frente ao Estado, para que ele possa planejar 

democraticamente e fazer cumprir as leis e instrumentos de gestão 

ambiental. 
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3.3   Questões sobre a transferência da responsabilidade ambiental para  
        a esfera do cidadão. 
 

 

 Será a sociedade civil capaz de atuar de forma independente e 

autônoma para a transformação da realidade e para o atendimento dos 

direitos socioambientais historicamente adquiridos pela humanidade? Essa é 

uma questão difícil e que dá margem mais de uma interpretação possível.  

 A primeira delas, defendida com veemência por Montaño (2003), é que 

a estratificação dos papéis entre o Estado, o Mercado e a Sociedade, 

responsáveis respectivamente pela política, economia e demandas sociais, 

foi criada com uma inspiração liberal e neopositivista. Para Montaño, o 

conceito de 3º setor, apresenta uma série de debilidades e esconde uma 

lógica perversa. 

 De forma resumida, as críticas estão relacionadas à confusão na 

definição e delimitação dos componentes do terceiro setor, por apresentarem 

interesse, espaços e significados sociais bastante distintos, como as 

organizações privadas, não-governamentais, sem fins lucrativos, 

autogovernadas, de associação voluntária, organizações formais, sindicatos, 

movimentos políticos, seitas, etc. Quanto ao seu caráter não-governamental 

e autônomo, Montaño (2003) questiona já que a maior fonte de recursos que 

mantêm as atividades das ONG´s é de origem do Estado, ou seja, há uma 

dependência visceral. 

 Por outro lado, nessa ótica neoliberal, onde o Estado é visto como 

uma estrutura falida, corrupta, burocrática e ineficiente e as organizações do 

terceiro setor dinâmicas, flexíveis e democráticas; ocorre uma 

responsabilização da sociedade pelas demandas sociais, ao passo em que 

desresponsabiliza o Estado pela regulação das condições sociais, pela 

cobertura e distribuição democrática dos direitos para toda a população.  
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 Isto representa a lógica da política econômica neoliberal no sistema 

capitalista globalizado, cujo interesse está no desmonte dos serviços do 

Estado para privatizar e vender os direitos sociais, como mercadorias numa 

prateleira de supermercado. Um exemplo dessa situação pode ser vista no 

Gráfico 3, que mostra uma espantosa desigualdade no atendimento a um 

direito básico, o esgotamento sanitário em relação à renda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Nesse contexto, resta ao Estado ou às organizações sociais (pois se 

misturam) as atividades ou funções que não representam lucro interessante. 

Por esta razão, respondendo à pergunta feita no início desta discussão, 

Montaño (2003) não acredita que a sociedade seja capaz de resolver os 

problemas, nem de eliminar as desigualdades preexistentes, já que: 
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Gráfico 3: Desigualdade no atendimento: esgoto sanitário x renda.  
Fonte: ANA, 2004. 
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�as necessidades sociais deixam de ser uma 
responsabilidade de todos e um direito do cidadão, e 
passa agora, sob a égide neoliberal, a ser uma opção 
do voluntário que ajuda o próximo,... o �cidadão pobre�� 
(p.240). 

 

 No contraponto dessa posição, encontra-se Portilho (2005) que 

enfatiza o papel preponderante do �consumidor-cidadão�, a partir do discurso 

que desloca o debate da crise ambiental relacionada à produção para os 

estilos de vida e padrões de consumo das populações no mundo globalizado. 

 De fato esta é uma questão bastante polêmica e que durante muito 

tempo foi deixada de lado. Contudo, com a globalização, os impactos do 

padrão de consumo das sociedades desenvolvidas sobre o meio ambiente e 

as desproporcionalidades das práticas de consumo na vida social de países 

ricos e pobres ficaram cada vez mais evidentes. Nesse contexto, Portilho 

(2005) enfatiza: 

 
�a possibilidade de que um conjunto de sujeitos 
sociais, que coletivamente constituem a sociedade 
civil, busque criar espaços alternativos de atuação, 
enfrentando coletivamente a busca por soluções aos 
problemas por ele identificados, levando à luta pela 
constituição de um consumidor que seja também um 
cidadão.� (p. 224) 

  

 De certa forma, pode-se notar uma concordância de Lopes (2004) com 

a importância da sociedade civil na resolução de conflitos ambientais e na 

construção de políticas públicas, ao discutir a participação popular no 

controle da poluição industrial.  

 Partindo desse pressuposto, Portilho (2005), ao contrário das 

abordagens frankfurtianas, em que se destaca o predomínio da cultura de 

massa, alienada, heterodeterminada e a força da mídia na manipulação dos 

desejos do consumidor; a autora acredita no surgimento do �consumidor-

cidadão�, um novo ator social, capaz, dentro da esfera privada e nas práticas 

cotidianas, de interferir na esfera pública e na política econômica neoliberal. 

No entanto, essa interferência para ser de fato cidadã, precisa ser consciente 

e em favor de uma coletividade. 
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 No que diz respeito ao âmbito da cidadania, Portilho (2005) apóia-se 

em diversos autores como Dagnino (1994), Canclini (1996), Isin e Wood 

(1999), Vieira (2000), entre outros, para defender a sua desvinculação com o 

Estado e a revisão da cidadania moderna, compreendida enquanto direitos 

universais predeterminados, porque desta forma estaria subestimando �tanto 

o espaço da sociedade civil como arena política, como o enraizamento do 

autoritarismo social� (DAGNINO apud PORTILHO, 2005, p. 190). Propõe 

assim, que a �nova cidadania� deve ser encarada como uma prática 

constante, que através da luta política consegue generalizar um interesse 

coletivo e assim estabelecer novos direitos.  

 Nesse sentido, há uma ênfase no processo, no �tornar-se cidadão�, de 

forma que surgem os sujeitos de direitos, quando os indivíduos que são 

excluídos de algum bem ou processo, definem e elegem seus próprios 

direitos como legítimos. Assim, configuram-se algumas práticas de 

politização do consumo para mostrar a importância e o poder de atuação do 

consumidor no sistema econômico vigente, a exemplo do boicote, da 

rotulagem social e as cooperativas de consumo, as quais podem ser 

desencadeadas por uma insatisfação pessoal e traduzir-se numa questão 

pública.  

 Enfim, Portilho (2005) destaca que essa mudança de foco da questão 

econômica e da produção para a esfera privada, dos hábitos culturais, estilos 

de vida, representado nos padrões de consumo é uma estratégia que pode 

ter resultados ambíguos. Se por um lado pode ser vantajoso, porque pode 

representar um incremento na autoridade do consumidor em suas práticas 

cotidianas à medida que ele percebe o significado e os impactos de suas 

próprias escolhas no meio ambiente e nos outros grupos sociais; pode 

também ocorrer um esvaziamento do debate público, bem como uma rejeição 

da responsabilidade ambiental no âmbito privado, pois poderia ser 

interpretado como uma invasão e um controle da vida íntima familiar e 

privada.  
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 Portanto, o debate do consumo e meio ambiente deve 

necessariamente considerar as possibilidades de �ambientalização e 

politização do consumidor-cidadão� dentro da esfera privada, em virtude dos 

impactos de suas escolhas na relação sociedade-natureza como um todo. 

Contudo, deve-se atentar para as questões ideológicas presentes neste 

discurso, em que se transfere a responsabilidade ambiental para a sociedade 

como um todo.  

 Foladori (2005) expõem brilhantemente os seguintes argumentos. 

Primeiro, há de se reconhecer que cada país, cada classe social, cada 

comunidade possui distintas formas de intervenção na natureza, em virtude 

da cultura, dos meios de produção, da riqueza que possui etc. Ou seja, não 

existe uma sociedade homogênea ou com características globais, quanto à 

relação com o meio ambiente. Nesse sentido, falar em impacto das �ações 

antrópicas� é no mínimo, demasiado generalista. Essa visão hegemônica não 

reconhece as contradições sociais de apropriação da natureza e da riqueza 

produzida. Culpar igualmente todos os indivíduos, como se a situação 

encontrada hoje fosse uma escolha coletiva, consequência do consumo é um 

equívoco, uma fraude.  

 Foladori (2005) apresenta os verdadeiros responsáveis: 

 

�Son las clases dueñas del suelo (en sentido amplio), 
dueñas de los medios de producción y del transporte, 
dueñas de la riqueza monetaria que se aplica como 
�capital� a posnegocios lucrativos, son ellas las 
responsables por las actividades productivas que 
afectan la naturaleza externa. Los trabajadores 
asalariados, los desempleados, los pobres rurales que 
apenas disponen de ínfimas y degradadas partes del 
planeta no tienen responsabilidad sobre la forma de 
producción, la depredación que esta ocasiona ni la 
contaminación que genera.� (p. 84) 

 

 A idéia hegemônica de responsabilidade coletiva pela degradação 

ambiental contribui para eleger soluções técnicas. No entanto, já foi visto no 

capítulo sobre sustentabilidade que tais mudanças técnicas são até 

benéficas, porém não irão garantir melhoria de qualidade de vida, frente a 

problemas sociais como a fome, a miséria, o desemprego ou melhorar a 

distribuição de renda de determinado país ou região. 
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 Outra questão que interfere drasticamente na participação de grande 

parcela da sociedade na questão ambiental é a substituição de problemas 

concretos por temas cada vez mais complexos, abstratos, de múltiplas 

causas e consequências imprevisíveis, a exemplo do aquecimento global. 

 Enfim, é preciso superar a idéia de que apenas o convencimento 

pessoal e a vontade própria de cada indivíduo podem solucionar a crise 

socioambiental. É necessário investir numa educação crítica, sem dúvida, 

mas também, garantir a participação popular nas decisões políticas e 

científicas, rever as formas de organização social e as relações sociais de 

produção, a fim de construir um ambiente propício a vida digna de todo ser 

humano. 

 Instituições da sociedade civil como escolas e organizações não-

governamentais tem se mostrado grandes parceiras e potenciais agentes de 

disseminação de uma educação voltada para a sustentabilidade, tornando-se 

laboratórios para práticas de ações digeridas para o exercício da cidadania e 

proteção ambiental. As iniciativas e experiências desenvolvidas por ONG´s e 

escolas fazem com que elas se tornem espaços legítimos de tomada de 

decisão e centros de referência para o planejamento de processos 

educativos voltados à conservação dos recursos naturais e desse modo, para 

melhoria da qualidade de vida da população.  

 Com referência à proteção ambiental, é verdade que muitos avanços 

foram conquistados. Diversas leis e reservas naturais foram criadas e o 

debate sobre a causa ambiental tem ganho espaço destacado, 

especialmente nos últimos anos. Porém, o envolvimento da sociedade, 

principal ator gerador de mudanças, tanto positivas, como também perigosas 

pela ameaça a partir de suas ações, é fundamental para o alcance da 

sustentabilidade. Para tanto, a educação ambiental ampla, bem 

contextualizada, crítica e emancipatória se faz necessária. 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

69 

4. RECIFE: �A CIDADE NÃO PARA, A CIDADE SÓ CRESCE� 

FOTO: Janaína Loureiro, 2008 
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4. RECIFE: �A CIDADE NÃO PARA, A CIDADE SÓ CRESCE� 
 

 
4.1 LOCALIZAÇÃO 

 

 Recife, a capital pernambucana, núcleo sede da 6ª maior região 

metropolitana do país em termos populacionais, onde vivem 1.515.053 

habitantes, de acordo com dados do IBGE (2007), encontra-se às margens 

do Oceano Atlântico, na Região Nordeste do Brasil (Figura 1).  

  

 

 
 
 
 
  
 
 
  

 

 

 Em sua área de 218km2, percorre o símbolo ambiental do Estado, que 

não passa despercebido aos olhos atentos dos turistas, mas infelizmente aos 

de muitos moradores, o Rio Capibaribe. A cidade surge na foz dos rios 

Capibaribe e Beberibe e se expande na direção de suas margens. Recife foi 

berço da colonização brasileira e até hoje é considerada uma das principais 

cidades do país, não apenas em termos econômicos, mas também culturais.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 � Pernambuco e localização da Região Metropolitana do 
Recife 
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4.2 CRESCIMENTO URBANO E PROBLEMAS AMBIENTAIS 
 

 

 Uma das primeiras cidades ocupadas desde o processo de 

colonização brasileira no século XVI, Recife teve sua expansão urbana 

precoce. As particularidades desse crescimento possuem razões históricas, 

socioeconômicas, culturais e topo-hidrográficas. 

 Na sua origem, surgida apenas como uma pequena aglomeração 

devido à instalação do porto pelos portugueses, viviam lá apenas pescadores 

e oficiais para salvaguardar as mercadorias estocadas nos armazéns. A partir 

da invasão holandesa no século XVIII deu-se início a ocupação insular dos 

atuais bairros de São José e Santo Antônio, sendo inclusive traçado o 

primeiro plano urbanístico para uma cidade brasileira, projetado por Pieter 

Post, trazido por Maurício de Nassau, um dos grandes responsáveis pela 

expansão da cidade. 

 Nos dois séculos seguintes, a ocupação das terras continentais se deu 

lentamente. Dentre outros fatores, a escassez de terra firme, o alto custo de 

transporte e os valores imobiliários empurraram o crescimento da cidade para 

o leito do Rio Capibaribe e áreas de manguezais como fora descrito por 

Rachel Lins, em 1975. 

 

�Bem cedo o leito do Capibaribe começou sendo 
estreitado a pretexto da construção do cais. Quando a 
Rua da Aurora entrou a edificar-se, entre os fundos 
das casas e a Rua do Hospício havia ainda paúis. A 
faculdade de Direto (...) foi construída e o parque Treze 
de Maio foi ajardinado em áreas donde se expulsaram 
os mangues. O aterro da Boa Vista foi lançado a partir 
da matrizpor sobre os rasos da margem esquerda do 
Capibaribe (...).� (LINS apud LACERDA DE MELO, 
1977, p.67) 

  

 A estrutura da configuração urbana do Recife até fins do século XIX 

estava dividida entre sobrados e mocambos como bem descreveu Gilberto 

Freyre (1936). Os primeiros tratavam-se das residências de três a cinco 

pavimentos, ocupados pela parcela nobre dos moradores da cidade, e 

instalados em terras firmes ou aterradas, a exemplo da Rua da Aurora. Já os 
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mocambos, encontravam-se nas áreas frequentemente alagadas de 

manguezais, onde residiam as pessoas de baixo poder aquisitivo. Na 

linguagem de hoje, seriam as áreas pobres ou palafitas. 

 Entretanto, a partir do século XX, acompanhando em certa medida, o 

processo de urbanização a nível nacional, é que Recife conhece uma 

mudança espacial significativa. Considerando-se a partir da década de 1920 

até 2007, a população urbana praticamente aumentou seis vezes (Tabela III). 

Tal crescimento demográfico, que atingiu no meado do século mais de meio 

milhão de habitantes, não foi acompanhado pelo suporte em infra-estrutura, 

assim como nas demais cidades brasileiras, gerando uma deficiência no 

atendimento aos serviços públicos e o alastramento de problemas ambientais 

 

Tabela III - População residente no Recife � 1872 / 
2007 

  
Ano População 
1872   116 671  
1890   111 556  
1900   113 106  
1920   238 843  
1940   348 424  
1950   524 682  
1960   788 336  
1970  1 060 701  
1980  1 203 899 
1991  1 296 995  
2007 1 515 053 

FONTE: IBGE, 1992; IBGE, 2007. 
 

 A capital pernambucana foi alargando os espaços centrais já 

compactados, ampliando para a periferia e subúrbios, ocupando as áreas 

litorâneas e transpondo as fronteiras do município para acolher a demanda 

por habitação, em virtude do inchaço populacional derivado da atração da 

população pela instalação de indústrias, e assim foram produzidas 

modificações espaciais no espaço e na estrutura urbana de forma geral. 
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 A partir da Lei Federal Complementar nº 14 (Brasil, 1973) foram 

estabelecidas oito regiões metropolitanas no Brasil, entre as quais estavam 

São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e 

Fortaleza. As regiões metropolitanas, caracterizadas pelas grandes 

conurbações urbanas, são fruto da expansão territorial de municípios vizinhos 

e, sobretudo, da interação social e econômica entre as cidades, gerando 

questões de ordem comum. 

 De acordo com dados do IBGE (2000; 2006), atualmente já são 26 

regiões metropolitanas e a Região Metropolitana do Recife (RMR), com seu 

crescimento populacional e desenvolvimento urbano-industrial, congregando 

quatorze municípios, é a segunda mais populosa da Região Nordeste e a 

sexta maior metrópole do Brasil. (Tabelas IV, V) 

 
Tabela IV - População e Taxa de Urbanização da 

Região Metropolitana do Recife, 2000 

Municípios População 
 Total 

População 
urbana 

Taxa de 
Urbanização 

1. Araçoiaba 15.108 12.447 82,4 
2. Ilha de Itamaracá 15.858 12.930 81,5 
3. Itapissuma 20.116 16.330 81,2 
4. Moreno 49.205 38.294 77,8 
5. Ipojuca 59.281 40.310 68,0 
6. Igarassu 82.277 75.739 92,1 
7. Abreu e Lima  89.039 77.696 87,3 
8. São Lourenço da Mata 90.402 83.543 92,4 
9. Camaragibe 128.702 128.702 100,0 
10. Cabo de Santo 

Agostinho 152.977 134.486 87,9 
11. Paulista 262.237 262.237 100,0 
12. Olinda 367.902 360.554 98,0 
13. Jaboatão dos 

Guararapes 581.556 568.474 97,8 
14. Recife 1.422.905 1.422.905 100,0 
Região metropolitana 3.337.565 3.234.647 96,9 
Fonte: IBGE, 2000  
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Tabela V � Maiores Regiões Metropolitanas do Brasil, 2006  
    

Posição Região metropolitana Estado População 
1 Região Metropolitana de São Paulo São Paulo 19.223.897 
2 Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro 
Rio de Janeiro 11.571.617 

3 Região Metropolitana de Belo 
Horizonte 

Minas Gerais 5.397.438 

4 Região Metropolitana de Porto 
Alegre 

Rio Grande do 
Sul 

4.063.886 

5 Região Metropolitana de Salvador Bahia 3.967.902 
6 Região Metropolitana do Recife Pernambuco 3.843.326 
7 Região Metropolitana de Fortaleza Ceará 3.602.319 
8 Região Metropolitana de Curitiba Paraná 3.172.357 
9 Região Metropolitana de Campinas São Paulo 2.633.523 
10 Região Metropolitana de Belém Pará 2.043.537 

Fonte: IBGE, 2006.  
 

 Como conseqüência do grau de concentração populacional em Recife, 

potencializa-se a demanda por espaço. Isso pode ser evidenciado nas áreas 

de aterro sobre o Rio Capibaribe, nos novos empreendimentos imobiliários, 

com espaços de moradia cada vez menores, na lentidão do sistema de 

transporte durante a maior parte do dia, entre outros fatores. 

 Os problemas socioambientais de saturação do núcleo da metrópole 

pernambucana, com praticamente um milhão e meio de habitantes, como a 

escassez e o alto custo dos terrenos e imóveis, a violência, a precariedade 

dos serviços públicos - a exemplo do saneamento, saúde, educação e 

transportes - levam ainda os imigrantes, vindos na maior parte do interior do 

próprio estado à procura de melhores condições de vida, a fixar residência 

nas cidades vizinhas. Esse é um dos sintomas de metropolização, que pode 

ser confirmado pelo maior crescimento populacional das cidades limítrofes a 

Recife, como é o caso de Jaboatão e Olinda (Tabela IV). 

 No século XX, portanto, o crescimento populacional, aliado aos 

avanços da tecnologia e da indústria na construção civil, pressupostos do 

processo de urbanização, são responsáveis pela degradação do ambiente 

em Recife, que passa a ser também um espaço produzido cada vez mais da 

técnica. 
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 O meio técnico-científico, como Santos (2008) classifica, pode ser 

identificado em Recife, através da segunda mudança estrutural ocorrida na 

ocupação da cidade. Hoje, o perfil de ocupação das áreas alagadas ou de 

manguezais, já não é da população de baixa renda, como pode ser visto na 

Foto 3. Os pobres, que antes ocupavam os alagados, foram paulatinamente 

expulsos para novas periferias, estando hoje mais concentrados nos morros 

da cidade, a exemplo dos bairros de Casa Amarela, Ibura e Jordão. Isto 

porque, a necessidade de maximização de aproveitamento dos terrenos, a 

pressão pela especulação imobiliária por áreas com melhores serviços e a 

conquista da técnica com a construção de edifícios de vários andares, 

possibilitou a expansão urbana verticalizada (MELO, 1977). 

 

 

  Foto 3: Rio Capibaribe ao atravessar o bairro das Graças, em Recife. 
Foto: Janaína Loureiro, 2008  
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4.3 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
 

 Do ponto de vista socioeconômico, Recife apresenta uma significativa 

concentração de renda, com aproximadamente um terço da população em 

situação de pobreza, vivendo em Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) 

(Tabela VI). É considerada ainda como um pólo médico, turístico e de 

gastronomia a nível nacional. Sofisticação, pobreza, diversidade cultural e 

violência, são algumas características marcantes de Recife, em que os 

moradores de áreas pobres crescem ao ano duas vezes mais rápido, que o 

conjunto dos moradores da cidade. (Tabela VI)  

 

Tabela VI - População Total e Taxa de Crescimento, 1991 e 2000 
    

RECIFE População 
Total, 1991 

População 
Total, 2000 

Taxa de 
crescimento anual 

da população, 
1991-2000 

Total AIS1 738.284 815.720 1,12 
Total ZEIS2 547.603 583.724 0,72 
Total Áreas Pobres 190.053 231.996 2,26 
Total Outras Áreas 571.975 607.185 0,67 
Total Recife 1.310.259 1.422.905 0,93 
    
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Recife, 2005 
1 Área de Interesse Social 
2 Zona Especial de Interesse Social  

  

 Um breve panorama das condições socioeconômicas da população 

pode ser melhor observado nos aspectos detalhados a seguir: educação, 

renda e acesso a serviços básicos. 

 

 Educação 

 

 Tomando-se como exemplo o índice de analfabetismo e analfabetismo 

funcional, de acordo com os dados do Atlas de Desenvolvimento Humano do 

Recife (2005), existe um significativo percentual de 10,53 % de pessoas com 

mais de 15 anos analfabetas em Recife, e 12,68% com mais de 25 anos, no 

ano de 2000. Isso representa, em termos de população, mais de 110 mil 

adolescentes e quase 97 mil jovens e adultos analfabetos. 
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 Apesar de esse índice apresentar uma queda entre os anos de 1991 e 

2000, refletindo os esforços das políticas públicas na área de educação, 

percebe-se que há ainda uma grande defasagem, sobretudo, se 

considerarmos as taxas de analfabetismo funcional. Ou seja, aquelas 

pessoas que supostamente sabem ler e escrever, contudo, possuem menos 

de quatro anos de estudos (Tabelas VII e VIII). 

 

Tabela VII - Analfabetismo por Faixa Etária da População em Recife, 1991 e 2000 
    

Ano % 7 a 14 anos % 15 a 17 anos  % 18 a 24 anos % mais de 25 
anos 

1991 24,24 9,54 9,78 17,24 
2000 14,02 4,56 4,88 12,68 

Fonte: Prefeitura do Recife, 2005 
 

Tabela VIII - Analfabetismo Funcional por Faixa Etária da População em Recife, 
1991 e   
                     2000 
     

Ano 
% 10 a 14 anos 
com menos de 
quatro anos de 

estudo 

% 15 a 17 anos 
com menos de 
quatro anos de 

estudo 

% 18 a 24 anos 
com menos de 
quatro anos de 

estudo 

% 25 anos ou 
mais com 
menos de 

quatro anos de 
estudo 

1991 56,34 19,97 15,89 27,25 
2000 44,83 12,87 10,42 21,81 

Fonte: Prefeitura do Recife, 2005 
 

 Ao comparar as tabelas VII e VIII, pode-se perceber que aumenta 

substancialmente a taxa de analfabetismo em Recife, ao considerar as 

pessoas com menos de quatro anos de estudos. Isso indica a gravidade da 

situação educacional no município.  

 Outro dado relevante sobre a questão educacional em Recife, diz 

respeito às crianças que estão fora da escola, ou por omissão da família e da 

sociedade ou por negligência do poder público. Este problema contribui para 

o círculo da pobreza e da marginalidade, ao passo que exclui milhares de 

pessoas do direito básico da cidadania (Tabela IX). 
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Tabela IX - % Crianças fora da escola por faixa etária em Recife, 2000 

    

% de crianças de    
4 a 5 anos fora da 

escola 

% de crianças de    
5 a 6 anos fora da 

escola 

% de crianças de   
7 a 14 anos fora 

da escola 

% de 
adolescentes de 
15 a 17 anos fora 

da escola 
18,20 10,28 4,28 15,67 

Fonte: Prefeitura do Recife, 2005 
 

 Neste critério, Recife encontra-se próximo da universalização em 

termos de cobertura do ensino fundamental, que corresponde às crianças 

entre 7 e 14 anos, atendendo 95,72% dessa população. Isso se deve à 

ampliação da rede pública estadual e municipal, que hoje atende 

aproximadamente 73% das matrículas, frente a 27% na rede privada (IBGE, 

2006).  

 Por outro lado, ao se comparar o número de crianças entre 7 e 14 

anos com o número de matrículas no ensino fundamental (taxa bruta de 

freqüência) em Recife, o resultado é surpreendente. Existe um número muito 

superior ao de crianças entre 7 e 14 anos matriculadas no ensino 

fundamental e que representa 131,4% dessa faixa etária (Tabela X). Isto 

significa que há muitas crianças matriculadas no ensino fundamental com 

idade acima de quatorze anos. 

 
Tabela X � População de Recife e Taxa Bruta de freqüência por Nível de Ensino, 
2000 
  

População x Taxa bruta de freqüência Total 
Pop. de 7 a 14 anos 204.670 
Tx bruta de freqüência do fundamental 131,4% 

Pop. de 15 a 17 anos 84.880 

Tx bruta de freqüência ao ensino médio 91,3% 

Pop. de 18 a 22 anos 146.150 

Tx bruta de freqüência ao superior 29,3% 

% 18 a 22 anos que freqüentam curso superior 12,49 

Fonte: Prefeitura do Recife, 2005  
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 Tal situação de inchaço no nível fundamental é em geral, 

conseqüência da distorção idade/série, que por sua vez relaciona-se aos 

índices de reprovação escolar. Na outra extremidade, ao analisar como está 

o ingresso no nível superior, encontramos um altíssimo déficit de 

atendimento. Apenas 12,49% dos alunos entre 18 a 22 anos freqüentam este 

nível de ensino. Esse quadro mostra a dimensão da ineficiência do sistema 

educacional em Recife, uma das cidades que representa o Nordeste do país, 

onde a estrutura educacional é mais dramática. 

 

 Renda 

 

 A capital pernambucana apresenta uma baixa renda per capita, 

correspondente a R$ 392,46, em 2000, de acordo com o Atlas de 

Desenvolvimento Humano no Recife (2005). Um dado importante sobre a 

renda, também exposto no Atlas, está relacionado ao % da renda cuja origem 

é de transferências governamentais.  

 Este documento informa que 19,22% dos recifenses apresenta algum 

percentual componente da renda proveniente de transferências 

governamentais, ou seja, ligadas ao auxílio do governo, como a bolsa escola 

ou bolsa família. E uma parcela de 16,46% da população de Recife possui 

mais de 50% da renda derivada deste tipo de transferência governamental. 

Isso denota o grau de intensidade da pobreza desta parcela da população, 

conseqüência muitas vezes da falta de oportunidade na educação e das 

péssimas condições de vida. 

 No entanto, em relação à renda, o dado mais alarmante está 

relacionado à sua apropriação por faixa da população. Na tabela XI, pode-se 

observar uma situação de extrema iniqüidade entre os rendimentos dos 

pobres e ricos da cidade, uma das principais causas da violência urbana.  
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Homicídios por cem mil habitantes 

Gráfico 4 � As cidades mais violentas do Brasil. Fonte: Estadão, 

 
 Tabela XI � Concentração da renda em Recife, 2000 

 

Recife 

% da renda 
apropriada 
pelos 20% 

mais pobres, 
2000 

% da renda 
apropriada 
pelos 60% 

mais 
pobres, 

2000 

% da renda 
apropriada 
pelos 80% 

mais 
pobres, 

2000 

% da renda 
apropriada 
pelos 20% 
mais ricos, 

2000 

% da 
renda 

apropriada 
pelos 10% 
mais ricos, 

2000 
Total  1,43 12,23 27,42 72,58 55,07 
Fonte: Prefeitura do Recife, 2005  

 

 Os dados acima confirmam as distorções socioeconômicas de uma 

sociedade, que extrapola o limite da tolerância e da convivência pacífica 

entre os cidadãos. Não é á toa que Recife figura nas primeiras posições entre 

as cidades mais violentas do país, conforme pesquisa publicada no jornal 

Estado de São Paulo, Estadão (2009). 
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 Acesso a serviços básicos  

 

 Com praticamente um terço da população de pobres, Recife enfrenta, 

de forma geral, problemas ligados ao atendimento das necessidades básicas 

como saúde, habitação e saneamento.  

 No setor de habitação, o governo estadual e municipal tem se 

empenhado no intuito de reduzir o déficit habitacional. Porém, este número 

ainda está longe de ser atingido, pois segundo a própria prefeitura são 80 mil 

moradias. De acordo com a assessoria de imprensa da PCR, o último prefeito 

(gestão 2001-2008) encerrou a mandato com a construção de 5.236 

unidades habitacionais. A grande dificuldade está no inchaço populacional e 

nas condições hidrogeográficas. Isto é, há pouco solo disponível para a 

demanda por habitação. 

 Por outro lado, percebe-se a insuficiência de infra-estrutura desejável 

para o atendimento das condições de moradia, como serviços de 

abastecimento de água e rede coletora de esgoto, coleta de lixo e 

fornecimento de energia. 

 Em relação aos serviços de abastecimento de água, coleta de lixo e 

energia elétrica em Recife, os domicílios são relativamente bem servidos, 

como pode ser visto na Tabela XII abaixo.  

 

Tabela XII � Acesso a serviços básicos em Recife, 2000 
 

Recife 

% de pessoas 
que vivem em 

domicílios sem 
água encanada, 

2000 

% de pessoas 
que vivem em 

domicílios 
urbanos sem 

serviço de 
coleta de lixo, 

2000 

% de pessoas 
que vivem em 

domicílios sem 
energia elétrica, 

2000 

Total  12,47  3,91  0,08  
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Recife, 2005 
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 O maior desafio para o gestor público em relação aos serviços básicos 

encontra-se na universalização do esgotamento sanitário. A Pesquisa 

Nacional de Amostra por Domicílio (2004-2005) aponta que em Pernambuco 

apenas 40,6% dos domicílios particulares permanentes possuem rede 

coletora de esgoto ou fossa séptica. Desse modo, a carência de infra-

estrutura adequada, sobretudo em função da unidade sanitária é o maior 

problema do déficit habitacional e também a chave para despoluição do Rio 

Capibaribe e melhoria da qualidade de vida e da água para a população. 
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5. ANÁLISE DOS PROJETOS HIDROAMBIENTAIS DA SOCIEDADE CIVIL 

FOTO: Janaína Loureiro, 2008 
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5. ANÁLISE DOS PROJETOS HIDROAMBIENTAIS DA SOCIEDADE CIVIL 
 
 
 
 A urbanização, sobretudo, nas grandes metrópoles que apresentam 

corpos d´água, tem criado, a partir do processo de periferização permanente 

da população de baixa renda, aliada a forte pressão da expansão imobiliária, 

lugares para habitação e outros fins em espaços ambientais não edificantes, 

como as áreas de preservação permanente, gerando por sua vez, problemas 

para toda a população. Os cidadãos e moradores que lidam e convivem com 

problemas como a poluição pelo esgoto, lixo, inundações, doenças de origem 

hídrica, perda da biodiversidade e qualidade do ambiente entre outros, tem 

buscado reagir a esse quadro, através da criação de projetos e iniciativas 

para mitigar a situação. 

 Desse modo, o presente capítulo deter-se-á na análise e interpretação 

dos anseios, objetivos e visões de mundo impressos nos projetos de iniciativa 

da sociedade civil, voltados para proteção dos recursos hídricos, através das 

entrevistas e visitas a campo realizadas, segregando os resultados por 

categoria das instituições: ONG´s e escolas.  

 No total foram três ONG´s e sete escolas selecionadas para a 

pesquisa, sendo três privadas e quatro públicas. Estas, subdivididas em duas 

municipais e duas estaduais. Todas as entidades possuem projetos e/ou 

ações voltados para a proteção dos recursos hídricos urbanos, em especial, 

ligados ao Rio Capibaribe. 

 Inicialmente será feita uma breve caracterização das entidades e seus 

projetos e em seguida, a análise da problemática socioambiental, também 

por categoria das instituições.  

 A análise da problemática socioambiental foi estabelecida 

considerando as seguintes características:  

a) Dados gerais: a formação dos coordenadores do projeto, a área de 

atuação das ONG´s, ano de fundação do projeto e da instituição; 
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b) Problemas e formas de uso do rio identificadas: as formas de interação da 

comunidade com o rio, os problemas socioambientais a serem enfrentados 

pelos projetos; 

c) Caracterização das iniciativas: motivação, atividades, equipe do projeto, 

público-alvo, parcerias, desafios, resultados e valores trabalhados nos 

projetos 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS ONG´s E SEUS PROJETOS 

 

 

 Movimento Recapibaribe 

 

 Fundado há 15 anos por um casal de moradores do bairro do Poço da 

Panela, às margens do rio, o Movimento Recapibaribe é uma das 

organizações mais atuantes na defesa do Capibaribe e um dos símbolos de 

sua proteção em Pernambuco.  

 O Movimento Recapibaribe, mesmo não sendo uma organização 

juridicamente registrada, tornou-se uma referência na defesa do rio pelo 

pioneirismo, criatividade e ousadia de suas ações. Proteção ambiental e ação 

social, com ênfase para o rio e suas comunidades margeantes têm sido a 

tônica do movimento. 

 A questão do lixo foi o mote para a sua criação. A deficiência da coleta 

pública, aliada à falta de educação de moradores que lançavam seu lixo nas 

casas da vizinhança ou mesmo no próprio leito do rio, levou a comunidade do 

Cabocó-Vila Esperança, uma Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), no 

bairro do Poço da Panela, a se organizar para combater e protestar contra a 

poluição. A pesca do lixo foi uma das primeiras ações do movimento na 

década de 90, quando foram retiradas mais de 500 toneladas de lixo do Rio 

Capibaribe, o que chamou a atenção de toda a cidade e mostrou aos 

gestores públicos não apenas o problema, mas a disposição da comunidade 

para buscar uma alternativa para a limpeza do rio. 
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 Outro exemplo de uma ação de grande repercussão na cidade, pela 

sarcástica criatividade, foi o lançamento da Casa Capi, em reação a Casa 

Cor, evento luxuoso de arquitetura e decoração, ocorrido em 2000. A Casa 

Capi foi também decorada com objetos, utensílios e eletrodomésticos 

residenciais, porém todos eles foram retirados do rio e reaproveitados na 

exposição, que ficou aberta para visitação por cerca de um ano. 

 A intenção inicial do Movimento Recapibaribe, segundo a 

coordenadora, era limpar o lugar para que as pessoas pudessem admirar o 

rio. Hoje, o Movimento é um alerta para a deteriorização do rio e o 

sucateamento de suas margens, cujos objetivos vão desde a requalificação e 

dinamização do uso do Rio Capibaribe, controle permanente da poluição, 

sobretudo do esgoto sanitário, até a mobilização da comunidade para 

reintroduzir a paisagem do mangue no imaginário da população. 

 Na mesma época da criação da entidade, surgiu o Capibar, localizado 

na própria residência dos idealizadores do Movimento, ás margens do rio 

(Foto 4). Lá, além de ser uma fonte de renda para a família é também a sede 

do movimento, onde podem ser encontrados inúmeros e curiosos artefatos 

recolhidos do rio, que se transformaram em itens de decoração do bar. 

Hélices de ventilador, lâmpadas, cd´s, latinhas, garrafas pet, sofá, máquina 

de escrever, uma coleção de televisores, cômoda e até privada, servem 

agora como obras de exposição para mostrar como a sociedade vem se 

relacionando com o rio que é o símbolo ambiental da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 4: Capibar, sede do 
Movimento Recapibaribe.  
Foto: Janaína Loureiro, 2008 
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 Ações culturais, beneficentes e educativas, junto a crianças e jovens 

universitários são desenvolvidas pelo casal de coordenadores, que em geral, 

utilizam o Capibar como cenário para suas atividades (Foto 5). Dentre as 

quais pode-se destacar: a pesca do lixo, oficinas de reciclagem do lixo, 

palestras, exposições fotográficas e de artes plásticas, shows de bandas 

locais, recitais de poesias, denúncias e protestos contra a poluição, 

arrecadação e doação de alimentos para a comunidade. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: Palestra para jovens universitários.  
Foto: Janaína Loureiro, 2008 
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 Centro Escola Mangue 

 

 O Centro Escola Mangue, uma ONG sem fins lucrativos, está 

localizado no bairro de Brasília Teimosa, em Recife, próximo à confluência da 

foz dos rios Capibaribe e Beberibe. Criado em 2003 por um grupo de 

professores do ensino médio, o Centro trabalha na construção de uma 

pedagogia ambiental, tendo a cultura como fio condutor. 

 Sob a coordenação de uma veterinária e arte educadora, a entidade 

vem atuando no âmbito da educação não-formal e proteção do meio 

ambiente, com foco nas áreas de manguezais, para fortalecimento das 

comunidades pesqueiras do Pina e Brasília Teimosa, as quais vem sofrendo 

com as agressões urbanas a esse ecossistema, repercutindo na queda da 

oferta de peixes e crustáceos.  

 O que impulsionou tanto a criação do Centro como o desenvolvimento 

de suas atividades foi uma visita da Escola Municipal Novo Pina, onde 

trabalhavam até então alguns dos professores responsáveis pela fundação 

da ONG, ao manguezal nas proximidades da escola, que estava sob a 

guarda e proteção da Marinha. Lá se depararam com diversos problemas 

como ocupação irregular, desmatamento, venda ilegal de terrenos em áreas 

de proteção permanente e poluição, afetando diretamente a vida das 

comunidades pesqueiras daquela região. 

 Com o objetivo de chamar a atenção para essa realidade, bem como 

sensibilizar a população para defesa dos manguezais do Pina e Brasília 

Teimosa, o Centro Escola Mangue promove ações educativas, culturais e 

para geração de renda, junto a crianças, jovens e adultos. Dentre as 

atividades desenvolvidas encontram-se: aulas de reforço escolar; 

alfabetização de adultos; plantio de mudas de mangue; cursos de formação; 

encontros e oficinas de meio ambiente e cultura, inclusive criação de dois 

grupos artístico-culturais, como o Maracatu Estrela do Mar e o grupo de 

dança Cavalo Marinho; estimulando desse modo o exercício da cidadania e a 

valorização da cultura pernambucana e das questões hidroambientais (Fotos 

6 e 7).  
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 No que diz respeito à articulação, a ONG conta com o apoio financeiro 

da Avina (Associação Viva a Natureza) e mais recentemente obteve aporte 

de recursos da Petrobrás, mediante aprovação de seu projeto em edital 

público. Internamente a Escola Mangue conta com o trabalho de oito 

voluntários para desenvolvimento de suas atividades e esporadicamente com 

outros profissionais, também de ONG´s ambientais locais para elaboração de 

projetos juntos aos órgãos financiadores. 

 Os maiores desafios enfrentados pelo Centro Escola Mangue, de 

acordo com a coordenadora, são a insuficiência de recursos, por isso a 

necessidade do voluntariado, e em segundo lugar, a desconfiança da própria 

comunidade. 

Foto 7: Maracatu Estrela do 
Mar. Foto: Centro Escola 
Mangue, 2007 

Foto 6: Plantio de mudas com 
alunos da ONG. Foto: Centro 
Escola Mangue, 2008 
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 Em termos de resultado, a coordenadora acredita que o que melhor 

simboliza o crescimento e consolidação da Escola Mangue é o 

reconhecimento do trabalho. Recentemente, a instituição recebeu o prêmio 

Vasconcelos Sobrinho, concedido pela Agência Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (CPRH), órgão de meio ambiente do estado, além de uma 

menção honrosa na publicação do I Prêmio Melhores Práticas Ambientais do 

Nordeste, em 2007, oferecido pela Sociedade Nordestina de Ecologia às 

empresas e organizações que atuam na preservação ambiental, usos 

sustentável dos recursos naturais, educação ambiental e desenvolvimento de 

tecnologias apropriadas. 

 

 Sociedade Nordestina de Ecologia (SNE) 

 

 Criada em 1986, a SNE é uma Organização Não Governamental de 

cunho ambientalista e caráter científico, cuja área de atuação geográfica 

abrange todos os estados da Região Nordeste do Brasil. Sua finalidade é 

agregar pessoas e instituições que lidam com o meio ambiente, estimulando 

uma reflexão crítica da sociedade em relação aos temas ambientais, 

promover e incentivar o estudo da ecologia e a troca de informações, 

desenvolver ferramentas pedagógicas e de planejamento, além de 

implementar ações que visem o desenvolvimento sustentável.  

 Para atingir os seus objetivos, a SNE promove congressos, palestras, 

mesas redondas, seminários, workshops e cursos, divulgando os seus 

resultados através da imprensa ou de publicações específicas. Além disso, 

tem se posicionado publicamente sobre temas ambientais, assumindo 

posturas políticas comprometidas com a defesa da qualidade de vida dos 

cidadãos e da natureza. Como reconhecimento do seu trabalho, a SNE já 

recebeu dois prêmios. Em 1993, o Prêmio Muriqui, concedido pelo Conselho 

Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (CNRBMA), e em 1997 o 

Prêmio Vasconcelos Sobrinho, concedido pela Agência Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH). 
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 Dentre os temas ligados à questão ambiental, a SNE aborda assuntos 

tais como: as estratégias de desenvolvimento locais e regionais; políticas 

públicas de meio ambiente; proteção dos ecossistemas nordestinos; o uso 

sustentável dos recursos naturais; a produção de mudas de essências 

nativas; o reflorestamento e a recuperação de áreas degradadas.  

 Em 2009, a SNE desenvolvou sete projetos distintos, entre os quais foi 

selecionado para a análise em questão, o projeto Reflorestágua. O 

Reflorestágua é um projeto que trabalha as questões socioambientais da 

bacia do Tapacurá, situada em Pernambuco, uma sub-bacia do Rio 

Capibaribe, cuja importância está relacionada ao abastecimento de água de 

cerca de um milhão e meio de pessoas residente na Região Metropolitana do 

Recife. 

 O projeto é desenvolvido pela SNE, em parceria com o Serviço de 

Tecnologia Alternativa (Serta) e conta com o financiamento da Petrobrás, 

através do Programa Petrobrás Ambiental. O Reflorestágua visa promover a 

melhoria das condições socioambientais da Bacia do Rio Tapacurá, através 

de ações educativas e de mobilização social que favoreçam o controle da 

poluição e a recuperação dos fragmentos de mata, com a participação direta 

dos atores sociais locais (Fotos 8 e 9). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 8: Atividade do Monitoramento 
Participativo da Qualidade da Água. 
Foto: SNE, 2008 

Foto 9: Oficinas de planejamento 
integrado, com a geração de Planos 
de Ação em Educação Ambiental.  
Foto: SNE, 2008 
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Desmatamentos, uso exagerado de agrotóxicos, retirada ilegal de 

areia, colocação de lixo em locais inadequados, obstrução do espaço do rio 

causada por construções em locais indevidos, despejos de diverso poluentes, 

como esgotos domésticos, manipueira, dejetos de matadouros públicos, entre 

outros, são alguns dos principais problemas enfrentados pela bacia do 

Tapacurá.  

Para atender às questões acima relacionadas, o Projeto Reflorestágua 

trabalha junto a diversos públicos e com várias estratégias. O Projeto está 

estruturado em quatro macro-linhas de ação, que se inter-relacionam: 

Educação Ambiental e Mobilização Social; Monitoramento Participativo da 

Qualidade da Água; Reflorestamento Ciliar Participativo; e Políticas Públicas 

e Eventos. 

Pela abrangência de atuação do projeto, o Reflorestágua trabalha com 

um público bem diversificado, que vai desde professores e alunos das 

escolas, lideranças urbanas e rurais, representantes de organizações sociais 

locais, até os gestores públicos, principalmente os que atuam nas áreas de 

meio ambiente, educação, saúde e agricultura.  

 

 

5.2 A PROBLEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL NA VISÃO DAS ONG´s 
 

 

 Os resultados sobre a problemática socioambiental na visão das 

ONG´s são apresentados através de quadros demonstrativos em termos 

absolutos para melhor visualização. A amostra selecionada, conforme 

anteriormente citado, é composta pela experiência de três organizações não-

governamentais. 

 
a) Dados Gerais dos projetos das ONG`s 

 De acordo com os dados coletados, o nível de instrução e área de 

formação dos coordenadores dos projetos é diversificado (Quadro II). Vale 

salientar que possuir o nível superior não é um fator determinante para a 

criação de um projeto e desenvolvimento de ações sobre a temática 

ambiental, com enfoque para questão da proteção dos recursos hídricos. 
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 Isso reflete que além da quantidade de informações divulgadas pelos 

diferentes meios de comunicação, bem como pela comunidade científica 

sobre o problema da água, a experiência de vida é um elemento importante 

que contribui no despertar para uma ação voltada para o bem comum. 

 

Nº INSTITUIÇÃO NIV. 
INSTRUÇÃO 

ÁREA DE 
FORMAÇÃO 

1 Movimento Recapibaribe  2º Grau - 

2 Centro Escola Mangue 3º Grau Veterinária 

3 Sociedade Nordestina de Ecologia Pós-graduação Ciências biológicas 
 

Quadro II � Formação dos coordenadores dos projetos das ONG´s 

 

 Sendo a água um recurso natural, é compreensível que praticamente 

todas as organizações atuem principalmente no âmbito do meio ambiente 

(Quadro III). Contudo, evidencia-se que existe um segundo ramo de trabalho 

nas ONG´s pesquisadas, o que leva a crer que a proteção ambiental para 

estas entidades, implica na necessidade de outras ações. Isto é, há um 

indicativo de uma compreensão mais abrangente da problemática ambiental, 

que relaciona a poluição do rio com outros problemas da cidade, incluindo os 

de ordem social. 

 Como pode ser visto no Quadro III, ação social, educação não-formal 

e pesquisa científica são o segundo alicerce das ONG´s pesquisadas. O 

detalhamento sobre o enfoque destes campos de atuação será visto mais 

adiante no quadro sobre as atividades. 

 

Nº INSTITUIÇÃO ÁREA DE ATUAÇÃO 

1 Movimento Recapibaribe  Proteção ambiental e Ação social 

2 Centro Escola Mangue 
Proteção ambiental e  
Educação não-formal 

3 Sociedade Nordestina de Ecologia Proteção ambiental e pesquisa científica 
 

Quadro III � Área de atuação das ONG´s 
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 As datas de fundação das organizações Movimento Recapibaribe e o 

Centro Escola Mangue e seus respectivos projetos se confundem, pois a 

criação da entidade é a própria referência do projeto. Já no caso da SNE, a 

fundação da instituição, em 1986, é bastante anterior à criação do projeto em 

análise, o Reflorestágua, iniciado em 2004 (Quadro IV). 

 Desse modo, pode-se dizer que dentre as ONG´s pesquisadas, a SNE 

e o Movimento Recapibaribe possuem maior experiência enquanto entidades 

ambientalistas, pois já ultrapassam uma década de atuação. 

 

Nº INSTITUIÇÃO ANO FUNDAÇÃO 
ENTIDADE 

ANO INÍCIO 
PROJETO 

1 Movimento Recapibaribe  1994 1994 

2 Centro Escola Mangue 2003 2003 

3 Sociedade Nordestina de Ecologia 1986 2004 
 

Quadro IV � Ano de fundação das ONG´s e de início dos projetos analisados 
 

b) Problemas e formas de uso do rio identificadas nos projetos das 
ONG´s 

 Quando questionados sobre as formas de uso do rio pela comunidade, 

os entrevistados comentam que há algumas décadas atrás o Capibaribe era 

usado para banho e também para o lazer dos moradores ribeirinhos. 

Entretanto, hoje se percebe pelo teor das respostas, que os aspectos 

negativos prevalecem nesta relação com o rio, que vai desde o fato de 

ignorar a sua presença, passando pela ocupação desordenada e ilegal das 

margens, até tratá-lo como depósito de lixo e do esgoto doméstico (Quadro 

V). 

 

Nº INSTITUIÇÃO FORMAS DE USO 

1 Movimento Recapibaribe  Expansão imobiliária; Esgoto 

2 Centro Escola Mangue Pesca; Expansão imobiliária 

3 Sociedade Nordestina de Ecologia 
Não há forte relação. As casas estão de 
costas para o rio. 

 

Quadro V � Formas de interação da comunidade com o rio � ONG´s 
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 Vale salientar que o lançamento de efluentes direto no rio não é 

exclusivo das comunidades de baixa renda (Foto 12). Nas observações feitas 

em campo, foram registrados prédios de alto padrão em áreas nobres da 

cidade, como nos bairros de Casa Forte e Graças, que apresentavam o 

mesmo problema (Foto 10, 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

  

Foto 10: Moradia de alto padrão com 
duas irregularidades: ocupação da área 
de preservação permanente e 
lançamento de efluentes no rio.  
Foto: Janaína Loureiro, 2008. 

Foto 11: Lançamento de metralha 
na margem esquerda do 
Capibaribe, próximo a uma 
faculdade em obras. 
Foto: Janaína Loureiro, 2008. 

Foto 12: Depósito de lixo a céu aberto na 
margem direita no rio, próximo a BR 101. 
Foto: Janaína Loureiro, 2008. 
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 Por outro lado, apesar do alto grau de poluição, constatado na 

pesquisa do IBGE (2008), foram realizados alguns registros em que são 

encontrados moradores que ainda tiram seu sustento do Rio Capibaribe. A 

atividade de pesca ainda é encontrada nos bairros de Monteiro e Apipucos e 

com presença marcante na bacia do Pina (Foto 15). Outras atividades 

encontradas foram a retirada de areia e a coleta de capim (Foto 13, 14). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

Foto 13: Retirada de capim na Ilha do 
Bananal, Rio Capibaribe.  
Foto: Janaína Loureiro, 2008. 

Foto 14: Retirada de areia do Rio 
Capibaribe. Foto: Janaína Loureiro, 2008. 

Foto 15: Pesca do sururu na foz do Capibaribe. Foto: 
Janaína Loureiro, 2008. 
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 De acordo com os dados coletados, duas ONG´s se referem aos 

problemas com maior ênfase à temática ambiental, devidos aos danos 

causados à população direta ou indiretamente, gerando doenças causadas 

pela insalubridade da água, escassez de sua disponibilidade e qualidade, 

redução da oferta de peixes e crustáceos, fonte de sobrevivência para várias 

famílias, entre outras conseqüências (Quadro VI). Nesse contexto, apesar 

delas se referirem aos temas de cunho ambiental, as ONG´s entrevistadas 

remetem à interdependência com as questões sociais.  

 A idéia de justiça e igualdade de direitos também esteve presente nos 

discursos de duas do total de três pessoas entrevistadas, representantes das 

ong´s. O Centro Escola Mangue apresenta uma postura mais alinhada com o 

pensamento de Foladori (2001), considerando que o problema ambiental é 

precedido de um problema de ordem social. Daí ressalta que os problemas a 

serem combatidos pelo projeto são a concentração de renda e a fome. 

  

Nº INSTITUIÇÃO PROBLEMAS AMBIENTAIS 

1 Movimento Recapibaribe  Esgoto 

2 Centro Escola Mangue Fome e concentração de renda 

3 Sociedade Nordestina de Ecologia 

Desmatamentos, uso exagerado de 
agrotóxicos, retirada ilegal de areia, 
colocação de lixo em locais inadequados, 
obstrução do espaço do rio causada por 
construções em locais indevidos, despejos de 
diversos poluentes, como esgotos 
domésticos, manipueira e provenientes de 
matadouros públicos 

 

Quadro VI � Problemas socioambientais enfrentados pelos projetos das ONG´s 
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c) Caracterização das iniciativas das ONG´s 

 De modo geral, pode ser observado que tanto a proximidade da 

realidade quanto o conhecimento apropriado sobre ela, são fatores 

desencadeadores significativos para motivar pessoas e instituições a agir, 

como constatado no Quadro VII. 

 

Nº INSTITUIÇÃO MOTIVAÇÃO 

1 Movimento Recapibaribe  
Conscientização própria; Ser morador das 
margens do rio  

2 Centro Escola Mangue Visita dos professores e alunos da escola 
Novo Pina ao manguezal  

3 Sociedade Nordestina de Ecologia 

Colocar em prática um estudo científico 
realizado sobre o diagnóstico e um plano 
de ação para a gestão da Bacia do 
Tapacurá 

 

Quadro VII � Motivação para desenvolvimento dos projetos nas ONG´s 

 

 No Quadro VIII foram classificadas as ações desenvolvidas pelas 

ONG´s em atividades culturais e educativas, para geração de renda e outras. 

Neste quadro pode-se observar que integrar arte, cultura e meio ambiente 

tem sido uma das principais estratégias utilizadas pelas ONG´s em seus 

projetos, como forma de sensibilizar as pessoas para a alfabetização 

ambiental. Música, dança, fotografia, poesia e artes plásticas são ferramentas 

úteis para trazer um novo olhar sobre a proteção ambiental do patrimônio 

natural e sua relação com a sociedade. 

 Uma maior interface com os gestores públicos ambientais foi 

registrada a partir das atividades desenvolvidas por duas organizações, SNE 

e Movimento Recapibaribe (Quadro VIII). Além das denúncias e protestos 

aos órgãos competentes, a formulação de políticas públicas de forma 

participativa, através de um fórum permanente de debate sobre a gestão da 

Bacia do Tapacurá, implementado pela Sociedade Nordestina de Ecologia, é 

uma experiência valiosa para o exercício da cidadania e melhoria dos níveis 

de participação social. 
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Quadro VIII � Atividades implementadas pelas ONG´s em seus projetos 

 

 O projeto Reflorestágua é um bom exemplo, onde estão sendo 

gradualmente desenvolvidas estratégias políticas, processos educativos e 

formativos de maneira participativa para a compreensão da complexidade do 

ambiente e assim buscar uma atuação consciente e responsável no âmbito 

individual e coletivo. 

 Com exceção da Sociedade Nordestina de Ecologia, as outras duas 

ONG´s entrevistadas não possuem um quadro de funcionários. Contam com 

o voluntariado e doações para o desenvolvimento das atividades (Quadro IX). 

 Mais recentemente, com a aprovação de um projeto pela Petrobrás, 

em 2009, o Centro Escola Mangue, que hoje conta com oito voluntários, tem 

planos de formação de uma equipe temporária e adquirir equipamentos, o 

que lhe permitirá melhoria do desempenho, ampliação do projeto e maior 

atendimento à comunidade. 

Nº  INSTITUIÇÃO 
ATIVIDADES 

EDUCATIVAS / 
CULTURAIS 

ATIVIDADES 
P/ GERAÇÃO 

DE RENDA 

OUTRAS 
ATIVIDADES 

1 
Movimento 

Recapibaribe  

Eventos ligados ao 
rio; palestras; 
oficinas de 
reciclagem do lixo; 
exposição fotográfica 
e de artes plásticas; 
corrida de baiteiras; 
recitais e shows 

  

Pesca do lixo; 
Protestos e 

denúncias contra 
poluição; denúncias; 

arrecadação e 
doação de 
alimentos 

2 
Centro Escola 

Mangue 

Reforço escolar; 
alfabetização de 
adultos; plantio de 
mudas; grupos de 
dança e música; 
encontros e oficinas 
de cultura e meio 
ambiente. 

Cursos de 
formação 

(condutores 
de turismo, 
costura e 
desing) 

  

3 
Sociedade 

Nordestina de 
Ecologia 

Oficinas e eventos 
de educação 
ambiental; visitas 
técnicas; campanhas 
de monitoramento 
participativo da 
qualidade da água; 
reflorestamento ciliar 
participativo 

  
 Políticas públicas; 
mobilização social 
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 Já a SNE, conquistou, ao longo de seus 24 anos de história, o 

amadurecimento e o profissionalismo necessários para elaboração e 

aprovação de projetos junto aos órgãos financiadores públicos e privados, 

que lhe permite uma estrutura de trabalho mais confortável.  Esta conta com 

sócios, que são em geral professores universitários e profissionais liberais, 

um quadro enxuto de funcionários permanente, uma sede administrativa e 

uma equipe temporária contratada mediante o financiamento dos projetos. No 

caso do projeto Reflorestágua, a equipe interna é composta por 14 pessoas, 

diretamente relacionada às atividades do projeto, além do pessoal de apoio 

do escritório, como o financeiro e a secretaria. 

 

Nº INSTITUIÇÃO EQUIPE INTERNA 
1 Movimento Recapibaribe  2 voluntários 

2 Centro Escola Mangue 8 voluntários 

3 Sociedade Nordestina de Ecologia  14 profissionais 
 

Quadro IX � Equipe interna dos projetos das ONG´s 

 

 O Movimento Recapibaribe trabalha com praticamente o público de 

crianças e jovens do Recife e algumas cidades da região metropolitana. O 

Centro Escola Mangue atua mais concentradamente com as crianças, jovens 

e adultos nas comunidades pesqueiras do Pina, Brasília Teimosa, Coque e 

Coelhos, em Recife. Devido ao número de cidades atendidas e linhas de 

ação do projeto Reflorestágua, a SNE trabalha com o maior e mais 

diversificado público dentre as instituições pesquisadas. São crianças, 

jovens, adultos e idosos de seis cidades, São Lourenço da Mata, Moreno, 

Vitória, Pombos, Chã Grande e Gravatá e diversos grupos como instituições 

de ensino, considerando escolas públicas, privadas e faculdades 

comunidades, organizações sociais como associações de trabalhadores 

rurais, centros de mulheres, centros de idosos, grupos de igrejas, entre 

outros. 
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Nº INSTITUIÇÃO PÚBLICO-ALVO 

1 Movimento Recapibaribe  
Crianças do Ensino Fundamental II (6º 
ao 9º ano) e jovens universitários 

2 Centro Escola Mangue 
Crianças do Ensino Fundamental I (1º 
ao 5º ano), jovens e adultos 

3 Sociedade Nordestina de Ecologia Crianças, jovens e adultos 
 

Quadro X � Público-alvo das ONG´s 

 

 Quanto às parcerias e apoios (Quadro XI), a SNE e o Centro Escola 

Mangue possuem parceiros que financiam suas atividades, como é o caso da 

Petrobrás e da Avina. O centro Escola Mangue conta ainda com apoio de 

profissionais de outras ONG´s para a elaboração de projetos. Apenas o 

Movimento Recabibaribe não recebe qualquer recurso financeiro. O apoio às 

suas atividades é obtido em forma de mão-de-obra, divulgação, doação de 

materiais e alimentos e/ou pesquisa científica. 

 No caso do Reflorestágua, desenvolvido pela SNE, a parceria é 

fundamental para o desenvolvimento do projeto. Esta ocorre em todos os 6 

municípios onde atua (São Lourenço da Mata, Moreno, Pombos, Vitória de 

Santo Antão, Gravatá e  Chã Grande) e em diferentes formas. Desde a 

disponibilidade do espaço físico, refeições, envolvimento do público, 

materiais para atividades conjuntas, e outras. São parceiros as prefeituras, 

sobretudo, as secretarias de educação e de meio ambiente, 23 escolas e 

algumas organizações da sociedade civil como, associações de agricultores, 

de mulheres, de jovens e de proprietários de terras. 

 

Nº INSTITUIÇÃO PARCERIAS E APOIOS 

1 Movimento Recapibaribe  
Mídia, universitários, clientes do 
Capibar, escolas e comunidade 

2 Centro Escola Mangue Avina, Petrobrás e Fase 

3 Sociedade Nordestina de Ecologia 
Petrobrás, escolas, prefeituras, 
organizações da sociedade civil 

 

Quadro XI � Parcerias nos projetos das ONG´s 
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 A ausência de recursos financeiros e desconfiança da comunidade são 

a tônica das queixas de duas das três ONG´s entrevistadas (Quadro XII). 

Esse segundo desafio está relacionado com a falta de clareza de pessoas da 

comunidade quanto ao funcionamento da organização. Em geral, essas 

pessoas acreditam que as ONG´s estão tendo proveito financeiro de alguma 

forma, quando na verdade, essa é uma das necessidades para o 

desenvolvimento das ações. 

 

Nº INSTITUIÇÃO DESAFIOS 

1 Movimento Recapibaribe  
Governo municipal; recursos; 
desconfiança da própria comunidade 

2 Centro Escola Mangue 
Recursos e desconfiança da própria 
comunidade 

3 Sociedade Nordestina de Ecologia 
Baixo envolvimento de algumas 
escolas e prefeituras 

 

Quadro XII � Desafios para as ONG´s 

 

 O reconhecimento do trabalho tanto pelos órgãos públicos ambientais, 

como pelos financiadores dos projetos é um dos fatores de orgulho para as 

ONG´s e muitas vezes, a chance de dar continuidade ao projeto (Quadro 

XIII).  

 Das três ONG´s analisadas, apenas uma se preocupa em sistematizar 

todos os resultados atingidos, em função dos relatórios a serem entregues 

obrigatoriamente para o patrocinador. 
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Nº INSTITUIÇÃO RESULTADOS 

1 Movimento Recapibaribe  
Toneladas de lixo coletado do rio, 
envolvimento das escolas, reacender o 
calendário ambiental da cidade. 

2 Centro Escola Mangue 

Reconhecimento do trabalho e apoio 
financeiro da Petrobrás Ambiental para 
ampliação das ações. Prêmio 
Vasconcelos Sobrinho, concedido pela 
CPRH. 

3 Sociedade Nordestina de Ecologia 

Concretizada a 2ª reedição do projeto 
pela Petrobrás Ambiental. Realizados: 
108 Oficinas de Planejamento 
Integrado; 36  Oficinas de Práticas de 
Ed. Ambiental para Professores; 51 
Oficinas de Práticas de Ed. Ambiental 
para Alunos; 10 Oficinas sobre o 
Monitoramento Participativo da 
Qualidade da Água; 7 Oficinas sobre 
Reflorestamento; 66 Hectares 
Plantados; 7.697 pessoas envolvidas 
na atividade; etc. (dados até agosto/09) 

 

Quadro XIII � Resultados obtidos pelas ONG´s 

 

Nº INSTITUIÇÃO VALORES 
1 Movimento Recapibaribe  Consciência 

2 Centro Escola Mangue 
Identidade pernambucana; respeito à 
natureza; sustentabilidade; trabalho 

3 Sociedade Nordestina de Ecologia 
Parceria, sustentabilidade, consciência 
ambiental, conhecimento e valorização da 
realidade local e cidadania 

 

Quadro XIV � Valores trabalhados pelas ONG´s 

 
 De forma geral, o público trabalhado pelos projetos adquire um maior 

conhecimento sobre a importância e as condições do meio ambiente e do Rio 

Capibaribe. Percebem alguns problemas semelhantes no âmbito local e 

global e a possibilidade de soluções conjuntas. Colocar em evidência e 

buscar solução para os problemas socioambientais, trabalhando valores 

como consciência e sustentabilidade são o que fazem as ONG´s pesquisadas 

(Quadro XIV). 
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5.3 CARACTERIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E SEUS       
       PROJETOS 
 
 

 Escola Mater Christi 

 

 Criada em 1971, a Escola Mater Christi foi a primeira escola a utilizar a 

pedagogia montessoriana no Nordeste. Colégio privado, situado no bairro de 

Casa Forte, tem como característica uma formação integral, centrada na arte 

e comprometida com a vida, de forma que suas ações educacionais 

extrapolam os portões da escola. 

 Uma das dimensões constantemente trabalhadas pela instituição é 

justamente a questão ambiental. Diversas ações em busca da 

sustentabilidade já fazem parte do cotidiano da escola. A exemplo disso, não 

se usa descartáveis, existe uma composteira e um minhocário, onde os 

alunos contribuem no manejo, além de servir de um aprendizado ambiental, 

cada sala de aula é responsável pela manutenção de um jardim do pátio, e 

também a escola serve como centro coletor de materiais recicláveis, os quais 

são doados para os catadores da região.  

 No tocante ao Rio Capibaribe, a escola já se envolveu em dois 

projetos. O primeiro, em 2002, chamado Capibaribe para a Vida Toda, foi 

desenvolvido em parceria com o Movimento Recapibaribe. Neste projeto que 

durou dois anos, foi feito um estudo sobre a vida do rio, as leis correlatas e a 

responsabilidade dos órgãos públicos e da sociedade para mantê-lo vivo.  Os 

alunos fizeram uma pesquisa de porta em porta nas comunidades 

margeantes ao rio e verificaram, entre outras dificuldades, a desmobilização 

dos moradores perante a problemática ligada ao rio.  

 Já em 2007, cujo ano temático trabalhado pela escola abordou o 

�Planeta em alerta: em busca da sustentabilidade�, foram destacados vários 

estudos e exposições de arte sobre o tema ambiental, além de ser 

desenvolvido um projeto chamado, �Não quero um meio ambiente, quero o 

ambiente inteiro�. Este, inclusive, recebeu o prêmio Asa Branca da Educação, 

entregue no SAPIENS 2008 - VII Congresso Internacional de Educação, 

realizado em Recife.  
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 Ainda em 2007, a escola engajou-se em mais uma iniciativa de 

proteção ao Rio Capibaribe, liderada pela Associação dos Moradores e 

Amigos do Poço da Panela (Amapp). O projeto Salve o Capibaribe tem como 

objetivo recuperar e manter a mata ciliar e/ou manguezais existentes do lado 

esquerdo da margem do rio nos bairros do Poço da Panela, Casa Forte e 

Santana. Possui uma comissão central compartilhada por 20 entidades, entre 

as quais se destacam os órgãos ambientais do Estado e da União (CPRH e 

IBAMA), a UFRPE, e o Comitê de Bacia do Rio Capibaribe. Nas fotos 16 a 18 

estão ilustradas algumas ações do projeto. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No que diz respeito ao público-alvo, o colégio trabalha com toda a 

comunidade escolar, desde o maternal até o ensino fundamental e conta para 

isso com todos os funcionários e professores da escola. Quanto à parceria, o 

Mater Christi tem apoio institucional da CPRH, SECTMA, UFPE e UFRPE, 

além da CELPE e do Movimento Recapibaribe para o desenvolvimento das 

ações. 

  

LEGENDA: O Capibaribe deságua na 
Praça, evento de culminância do 
projeto Salve o Capibaribe. Ações da 
Escola Mater Christi. Data: 
01/11/2008.  

Foto 16: Ciranda.  
Foto: Janaína Loureiro, 2008.  

Foto 17: Apresentação cultural. 
Foto: Janaína Loureiro, 2008.  

Foto 18: Exposição fotográfica dos 
alunos. Foto: Janaína Loureiro, 2008.  
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 De acordo com a coordenadora do projeto e vice-diretora da escola, o 

maior obstáculo para o aprimoramento do projeto e alcance de melhores 

resultados é o fator tempo. Para ela, é necessário que o trabalho desenvolva 

atividades mais profundas, que possam gerar mudanças atitudinais nos 

alunos. Contudo, as questões ambientais ainda não são culturalmente 

valorizadas, ao mesmo tempo em que há uma exigência da comunidade 

escolar e dos próprios pais dos alunos em termos de aprendizagem de 

conteúdo mais direcionados à escolha da vida profissional, sobretudo 

daqueles alunos que se encontram no ensino médio. Dessa forma, não há 

espaço suficiente no calendário escolar para atividades que vão muito além 

da sensibilização. 

 

 Colégio Damas 

 

 Instituição educacional religiosa de ordem cristã, o Colégio Damas, 

umas das escolas particulares mais tradicionais do Recife, encontra-se na 

pesquisa em questão por integrar um projeto internacional, voltado para a 

proteção de rios urbanos de grande porte, chamado Rios do Mundo. 

 De acordo com a coordenadora do projeto na escola, este projeto teve 

início na cidade de Londres, em 1999, no intuito de socializar a experiência 

de despoluição do Rio Tâmisa e conhecer a situação dos principais rios 

urbanos do mundo. O sucesso da iniciativa é uma referência, pois o Tâmisa 

foi considerado o rio mais poluído da Europa no século XIX e hoje quase 

100% dos esgotos lançados foram removidos, graças à implantação de 

sistema de estações de tratamento, processo que durou cerca de 100 anos.  

 Rios do Mundo trata-se de um projeto global que a cada ano envolve 

mais dois novos países, no intuito de criar laços entre escolas londrinas e de 

outros países, através da colaboração em artes e pesquisas sobre os 

grandes rios. O projeto faz parte do Thamesfestival, considerado o maior 

evento da cidade de Londres, que acontece anualmente em homenagem ao 

Rio Tâmisa.  
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 Brasil e México ingressaram no ano de 2008 neste projeto. No Brasil, 

São Paulo e Recife foram as cidades escolhidas para sediá-lo, sendo os rios 

Tietê e Capibaribe trabalhados pelas instituições de ensino. Três escolas em 

cada cidade foram selecionadas para desenvolver o projeto, cujo 

financiamento e coordenação está sob a responsabilidade do Conselho 

Britânico. Em Recife, o Colégio Damas e o Colégio Boa Viagem, ambos 

particulares, e a Escola Estadual Maciel Pinheiro foram os eleitos. 

 O público das atividades são jovens entre 13 e 17 anos do ensino 

fundamental, correspondente a uma turma de aproximadamente 25 alunos 

por escola. Dentre as atividades do projeto, no Colégio Damas foi realizado 

um estudo diagnóstico da situação do Capibaribe, visitas técnicas ao rio (Foto 

20) e em cidades onde a poluição é crítica, como Toritama, em função da 

indústria do jeans, construção de um painel-denúncia dos problemas 

identificados, elaboração e exposição de uma obra de arte com o tema ligado 

ao rio.  

 Além disso, houve a troca de experiência com uma escola londrina, 

onde os alunos tiveram acesso a informações sobre a situação do rio daquela 

cidade e a participação em um protesto contra a poluição do Capibaribe, 

através da produção e exposição de centenas de barquinhos de papel 

biodegradável no rio (Foto 19 e 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 19: Protesto realizado pelo projeto 
Rios do Mundo com participação do 
Colégio Damas. Foto: Rios do Mundo, 

Foto 20: Visita técnica ao rio com 
alunos do Colégio Damas.  
Foto: Rios do Mundo, 2008. 
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 Instituto Capibaribe 

 

 Fundado em 1955 por Paulo Freire e Raquel de Castro, o Instituto 

Capibaribe surge enquanto uma escola particular sem finalidade lucrativa, 

que busca a integração da criança com a realidade geográfica e social e, ao 

mesmo tempo, estimula o exercício da liberdade com responsabilidade e o 

exercício da autonomia e da cidadania. Neste contexto, o próprio nome da 

escola e a localização próxima à margem esquerda do rio no bairro das 

Graças, sempre privilegiou uma estreita relação e convivência com o 

Capibaribe. 

 Para a pesquisa em questão, analisar-se-á o projeto Ponte a Ponte, 

criado pelo Instituto em 1997, e motivado por outro projeto público municipal 

chamado Movimento Cidade-Cidadão, durante a gestão do então prefeito 

Roberto Magalhães. A proposta do Ponte a Ponte é estimular a adoção das 

margens do rio, a fim de revitalizá-lo, como hoje são feitas as adoções de 

praças no Recife, por exemplo, em que uma empresa adota uma praça, a 

mantém e em contrapartida a prefeitura concede uma placa para publicidade. 

 Em paralelo a isso, no interior da escola, o projeto formatado enquanto 

atividade extraclasse e com base no voluntariado dos alunos e professores, 

desenvolve atividades de sensibilização e mobilização da comunidade 

escolar para proteção do rio. Registro fotográfico do Capibaribe com 

identificação das fontes poluidoras, visita técnica, denúncias, panfletagem, 

passeio ciclístico, elaboração de livro das pontes com contos e poesias dos 

alunos, confecção de um boneco símbolo do guardião das águas (uma 

capivara), eventos científicos e culturais, além de participação em audiências 

públicas são algumas das atividades que o Ponte a Ponte promove.  

 Atualmente, o projeto conta com 4 professores (artes, geografia, 

matemática e ciências) e aproximadamente 10 alunos voluntários entre o 6º e 

9º ano do ensino fundamental. Importante observar que o projeto é 

construído coletivamente e de forma participativa entre professores e alunos 

que possuem o mesmo grau de autonomia nas decisões.  
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 Escola Olindina Monteiro de Oliveira França 

 

 O diálogo com os alunos e um trabalho escolar sobre o destino do lixo 

na comunidade, levou um grupo de professores da Escola Municipal Olindina 

Monteiro de França, no bairro de Dois Unidos, periferia do Recife,  a realizar 

o projeto Águas da Mata, em 2004. Os professores descobriram que os 

moradores do bairro lançavam o lixo residencial e o esgoto com ligações 

clandestinas diretamente no Rio Beberibe. Outro problema diagnosticado foi 

que os moradores retiravam madeira ilegal da Mata de Dois Unidos, reserva 

ecológica de remanescentes de mata atlântica protegida por lei, situada 

próxima a escola, para construção de casas e uso em fogueiras durante as 

festas juninas. 

 Por se tratar de um bairro constituído em grande parte por ZEIS (Zona 

Especial de Interesse Social), concentradora de populações de baixa renda, 

bastante adensada e com infra-estrutura precária, apresentam diversos 

problemas socioambientais. A exemplo disso, a degradação dos 

remanescentes da Mata Atlântica tem conseqüências graves no 

abastecimento d'água, na proteção contra erosão e deslizamentos e, no risco 

de extinção da flora e fauna, além de contribuir para o assoreamento dos 

rios, canais e estuários, agravando os problemas de alagamento na planície 

 Nesse contexto, o projeto em questão desenvolvido pelos professores 

junto aos alunos da 8º e 9º ano do ensino fundamental II, busca combater os 

problemas ligados à poluição do rio Beberibe e ao desmatamento da reserva 

de Dois Unidos, através de um processo de formação de agentes 

multipicadores de educação ambiental. 

 Sem recursos financeiros e materiais, e sem dispensa da carga horária 

das atividades escolares, os professores voluntários organizam visitas à 

mata, jogos interativos e um curso para formação dos agentes 

multiplicadores, com turmas que variam de 35 a 45 alunos, tendo formado já 

aproximadamente 240 jovens para atuarem como educadores na localidade.  
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 Escola Ambiental Águas do Capibaribe (barco-escola) 

 

 Motivados pela idéia de levar um novo olhar sobre o Rio Capibaribe 

para os alunos da rede municipal de ensino, a Secretaria de Educação do 

Recife criou uma escola flutuante. A Escola Ambiental Águas do Capibaribe 

realiza incursões pedagógicas no rio em um barco, onde as crianças e jovens 

da rede pública recebem informações sobre as águas da cidade, resíduos 

sólidos e lições de cidadania. 

 Criada em novembro de 2003, o barco-escola possui um quadro de 

funcionários com 2 dirigentes e 4 professores, sendo 3 biólogos e 1 geógrafo. 

Seu público-alvo prioritário são os alunos matriculados no ensino 

fundamental da rede municipal de ensino, contudo também são atendidas 

escolas particulares e da rede estadual, universidades e organizações não-

governamentais. 

 As aulas da Escola Ambiental compreendem 3 etapas. A primeira é 

uma preparação dos conteúdos nas escolas com duração aproximada de 1 

mês. A segunda trata-se da própria vivência na excursão ao rio (Fotos 21 e 

22). E na terceira e última etapa, os alunos são levados a sistematizar os 

conteúdos trabalhados pedagogicamente. Faz ainda parte das atividades 

desenvolvidas pelo barco-escola o apoio didático aos professores, com 

materiais educativos sobre educação ambiental e o Rio Capibaribe, formação 

continuada dos professores da rede municipal, além de uma exposição 

itinerante sobre o papel da escola e as condições ambientais do Capibaribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 21: Excursão didática. Foto: Escola 
Ambiental Águas do Capibaribe, 2009. 
 

Foto 22: Excursão didática. Foto: Escola 
Ambiental Águas do Capibaribe, 2009. 
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 Escola Estadual Maciel Pinheiro 
 

 Semelhante à experiência do Colégio Damas, a Escola Estadual 

Maciel Pinheiro, localizada no bairro da Torre, em Recife, também integra o 

projeto Rios do Mundo no Brasil. De acordo com a coordenadora da escola, o 

objetivo do projeto era construir uma obra de arte no Rio Capibaribe (Foto 

23).  

 Para tanto, os alunos tiveram um apoio de dois arte-educadores, 

contratados pelo Conselho Britânico, órgão responsável pelo projeto no 

Brasil, para realização de oficinas práticas de fotografia e artes plásticas 

(Foto 24). As atividades do projeto contaram ainda com visitas técnicas ao rio 

no barco-escola da prefeitura, ao Capibar, sede do Movimento Recabibaribe, 

às margens do rio próximo à comunidade no entorno da escola e participação 

em protesto contra poluição do Capibaribe, onde foram lançados centenas de 

barquinhos de papel biodegradável. 

 Participaram deste projeto na escola 30 jovens entre 13 e 16 anos, 

sendo cinco deles alunos especiais. Além dos arte-educadores, quatro 

professores e a direção da escola estavam envolvidos nas atividades do Rios 

do Mundo. Por tratar-se de um projeto extraclasse e não integrado ao 

currículo e ao calendário da escola, a maior dificuldade encontrada pela 

direção foi retirar os alunos do turno das aulas para participarem das ações 

do projeto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 23: Estandarte, obra da 
Escola Maciel Pinheiro. Foto: Rios 
do Mundo 
 

Foto 24: Oficina de arte da Escola Maciel 
Pinheiro. Foto: Rios do Mundo 
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 Escola de Referência em Ensino Médio Silva Jardim 

 

 Educação Ambiental Meio e Cidadania: o papel de cada um é o título 

do projeto criado em 2008, pela professora de biologia e mestre em botânica 

da Escola Silva Jardim. Motivada pela difícil realidade dos alunos, em sua 

maioria moradores de ZEIS, contíguas à margem esquerda do Capibaribe, e 

pela precariedade de infra-estrutura escolar, a professora e coordenadora do 

projeto, a partir do diagnóstico dos problemas junto aos alunos, inicia um 

trabalho de sensibilização. 

 Os problemas a serem enfrentados pelo projeto estavam diretamente 

ligados à destinação do lixo, ao saneamento básico, à falta de água potável, 

às doenças provocadas pela contaminação da água e à violência. Verificou-

se que os moradores da comunidade, cujos quintais estavam à beira do Rio 

Capibaribe, tratavam-no como esgoto e depósito de lixo. Além disso, alguns 

jovens sem perspectiva de futuro ingressavam no mundo do tráfico de drogas 

e assaltos. 

 Com o apoio de outros 5 professores de artes, história, geografia, 

português e inglês, foi iniciado um trabalho interdisciplinar, no qual eram 

abordados temas da realidade social e ambiental dos alunos. Seminários, 

trabalhos em grupo, pesquisas, produções culturais, como poesia, música e 

peças de teatro, foram algumas das atividades do projeto, desenvolvidas 

pelos alunos entre 14 e 20 anos do ensino médio. 

 Segundo a coordenadora do projeto, o principal problema encontrado, 

além da dificuldade de recursos, foi a ausência de apoio interno da direção 

da escola. Apesar das conquistas perceptíveis na mudança de 

comportamento e postura dos alunos frente às questões ambientais à até na 

melhoria da relação com a escola, que deixou de ser depredada, o projeto 

não seguiu adiante. Após um ano de trabalho, a direção da escola solicitou 

substituição da professora e coordenadora, pondo fim ao projeto. 
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5.4 A PROBLEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL NA VISÃO DAS  
       INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
 

 

a) Dados gerais dos projetos das escolas 

 Pode-se perceber que o nível de formação dos coordenadores dos 

projetos nas escolas se apresenta no mínimo com o terceiro grau completo, 

tendo em vista a exigência no ramo da educação, seja para a instituição 

pública ou particular (Quadro XV). Nota-se ainda que quando o projeto parte 

de uma iniciativa de alguns professores da escola, como é o caso do Olindina 

Monteiro de O. França e do Silva Jardim, a tendência é que os professores 

atuem nas áreas de biologia e geografia, mais sensíveis às questões da 

natureza. 

 No caso das escolas Maciel Pinheiro e Damas, que foram 

demandadas pelo Conselho Britânico para participar do projeto Rios do 

Mundo, a coordenação ficou a cargo da própria direção da escola, cujas 

formações não necessariamente estão ligadas à área ambiental e sim mais 

próxima do campo de letras e pedagogia. Convém salientar o caso do 

Instituto Capibaribe, cuja iniciativa do projeto partiu da sensibilidade de uma 

professora de matemática, área em geral alheia às questões ambientais. 

  

Nº INSTITUIÇÃO NÍVEL DE 
INSTRUÇÃO 

ÁREA DE 
FORMAÇÃO 

4 Escola Mater Christi  3º Grau Pedagogia 
5 Colégio Damas 3º Grau Não informado 
6 Instituto Capibaribe Pós Matemática 
7 Escola Olindina Monteiro de O. França  3º Grau Geografia 

8 Escola Ambiental Águas do Capibaribe 
(barco-escola) Pós Geografia 

9 Escola Maciel Pinheiro Pós Letras 
10 Escola de Referência Silva Jardim  Pós Biologia 

 

Quadro XV � Formação dos coordenadores dos projetos nas escolas 
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 Todas as escolas atuam exclusivamente no campo da educação 

formal. Apenas a Escola Ambiental Águas do Capibaribe informou que atua 

ainda no âmbito da proteção ambiental e da educação não-formal. 

 Duas escolas se destacam pelo tempo na atuação em defesa do Rio 

Capibaribe, com respectivamente 10 e 13 anos de história do projeto, Mater 

Christi e o Instituto Capibaribe, ambas particulares (Quadro XVI). Em 

segundo lugar, destaca-se as escolas municipais Olindina Monteiro de O. 

França e a Escola Ambiental Águas do Capibaribe, com seis e sete anos de 

projeto. As demais iniciaram recentemente suas atividades no ano de 2008, 

sendo duas delas por iniciativa externa internacional, cuja duração do projeto 

é indeterminada. 

 

Nº  INSTITUIÇÃO NOME PROJETO ANO FUNDAÇÃO 
PROJETO 

4 Escola Mater Christi 
Capibaribe para a Vida 
Toda; Salve o 
Capibaribe 

2000; 2007 

5 Colégio Damas 
Capibaribe - Rios do 
Mundo 2008 

6 Instituto Capibaribe Ponte a Ponte 1997 

7 
Escola Olindina Monteiro de O. 
França 

Águas da Mata 2004 

8 
Escola Ambiental Águas do 
Capibaribe - 2003 

9 Escola Maciel Pinheiro 
Capibaribe - Rios do 
Mundo 2008 

10 
Escola de Referência Silva 
Jardim 

Educação Ambiental, 
Meio e Cidadania: o 
papel de cada um 

2008 

 

Quadro XVI � Ano de fundação dos projetos nas escolas 

 

b) Problemas e formas de uso do rio identificadas nos projetos das 
escolas 

 Ao serem questionados sobre a forma de interação da comunidade da 

própria instituição e de seu entorno com relação ao rio, a tônica das 

respostas entre os pesquisados nas escolas é semelhante ao que foi 

diagnosticado pelas ONG´s, mostrando uma relação negativa ou de 

desconhecimento da importância do rio para a vida dos moradores (Quadro 

XVII).  
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Nº INSTITUIÇÃO FORMAS DE USO 

4 Escola Mater Christi  Comunidade não interage 

5 Colégio Damas  Não informado 

6 Instituto Capibaribe Expansão imobiliária; Esgoto 

7 
Escola Olindina Monteiro de O. 
França  Depósito de lixo, desmatamento 

8 
Escola Ambiental Águas do 
Capibaribe Comunidade não interage 

9 Escola Maciel Pinheiro 
Comunidade não interage; Depósito de 
lixo 

10 Escola de Referência Silva Jardim  Comunidade não interage; Depósito de 
lixo; esgoto. "Desprezo total" 

 

   Quadro XVII � Formas de interação da comunidade com o rio - escolas 

 

 De modo geral, os projetos realizados pelas escolas tendem a 

trabalhar a questão da sensibilização com os alunos, em virtude da 

desmobilização da comunidade frente ao Capibaribe (Quadro XVIII). O 

objetivo é fazê-los perceber a existência do rio e a interferência direta da 

sociedade sobre a qualidade daquele recurso natural, meio de vida, lazer e 

trabalho para uma parte significativa da população.  

 Um depoimento feito por um aluno da rede municipal de ensino, 

morador de Brasília Teimosa, bairro encravado na foz do rio, durante a aula 

no barco-escola da prefeitura do Recife, retrata bem o problema que os 

projetos lutam para combater: "Nasci aqui e não tinha percebido a questão 

dos resíduos sólidos e do esgoto". 
 

Nº INSTITUIÇÃO PROBLEMAS AMBIENTAIS 

4 Escola Mater Christi  Comunidade desmobilizada  

5 Colégio Damas 
Comunidade desmobilizada e poluição 
do rio 

6 Instituto Capibaribe 
Comunidade desmobilizada e poluição 
do rio 

7 
Escola Olindina Monteiro de O. 
França  Desmatamento, lixo, esgoto 

8 
Escola Ambiental Águas do 
Capibaribe 

Comunidade desmobilizada e poluição 
do rio. 

9 Escola Maciel Pinheiro Comunidade desmobilizada  
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10 Escola de Referência Silva Jardim  Lixo, esgoto, violência, doenças 
hídricas, falta de água potável 

 

Quadro XVIII � Problemas socioambientais enfrentados pelos projetos das 
escolas 

 
 

c) Caracterização das iniciativas das escolas 

 Dialogar com a realidade social dos alunos é um dever de toda 

instituição de ensino e isto tem motivado a maior parte das escolas 

pesquisadas a desenvolver projetos voltados para a proteção do Rio 

Capibaribe, tendo em vista a proximidade física e importância do mesmo. 

Isso pode ser evidenciado nas colocações dos entrevistados, quando 

afirmam que a motivação para criação do projeto é ser morador das margens 

do rio, sensibilizar os alunos, ou o diagnóstico sobre determinada situação na 

comunidade (Quadro XIX). O segundo maior fator desencadeador para os 

projetos, encontrado na pesquisa entre as escolas, foi a parceria com outra 

entidade. 

 

Nº INSTITUIÇÃO MOTIVAÇÃO 

4 Escola Mater Christi  
Ser morador das margens do rio; 
Parceira com o Mov. Recapibaribe 

5 Colégio Damas Intercâmbio com o Conselho Britânico 

6 Instituto Capibaribe 
"Despertar a consciência dos alunos e a 
vontade de fazer algo" 

7 
Escola Olindina Monteiro de O. 
França  Diagnóstico sobre o lixo junto aos alunos 

8 
Escola Ambiental Águas do 
Capibaribe 

Sensibilizar os alunos sobre as águas da 
cidade 

9 Escola Maciel Pinheiro Intercâmbio com o Conselho Britânico 

10 Escola de Referência Silva Jardim  
Experiência em projetos de EA; 
Ambiente escolar precário; Iniciativa dos 
alunos 

 

Quadro XIX � Motivação para desenvolvimento dos projetos � escolas 
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 Baseado nos problemas identificados na relação com o rio, 

praticamente todos os projetos das escolas promovem atividades 

pedagógicas dirigidas em comum, como visitas técnicas, estudos e pesquisas 

sobre o rio, além de agregar a arte e a cultura enquanto ferramentas, para 

trabalhar um novo olhar sobre o Capibaribe e as questões socioambientais 

envolvidas para a melhoria da qualidade de vida da população (Quadro XX). 

 Seis dos sete projetos analisados ainda atuam no âmbito da 

mobilização social, realizando protestos, participação em eventos e 

audiências públicas, cuja temática esteja relacionada à proteção e/ou 

recuperação dos corpos hídricos, em especial do Rio Capibaribe.                                                                                                                                 

  

Nº INSTITUIÇÃO ATIVIDADES EDUCATIVAS / 
CULTURAIS 

OUTRAS 
ATIVIDADES 

4 Escola Mater Christi  
Visitas a campo (aterro Muribeca); 
estudo do rio; Salão de arte; 
exposições (foto, pintura, poemas);  

Composteira; 
minhocário; 

participação em 
evento público 

5 Colégio Damas 

Visitas técnicas; estudo do rio; 
oficinas de arte; produção e 
exposição de obra de arte sobre o 
rio; troca de experiências com 
outras escolas  

Protestos 
contra poluição 

6 Instituto Capibaribe 

Visitas técnicas; estudo do rio; 
registro fotográfico; eventos 
científicos e culturais; passeatas; 
passeio ciclístico; conscientização 
porta-a-porta; produção de livro; 
criação de mascote para o rio 

Apresentação 
de propostas 
em audiência 

pública "Adoção 
das margens". 

7 
Escola Olindina 
Monteiro de O. França  

Visitas técnicas; jogos educativos; 
formação de agentes 
multiplicadores de educação 
ambiental 

  

8 
Escola Ambiental 
Águas do Capibaribe 

Aulas no rio Capibaribe; apoio 
didáticos junto às escolas 
municipais; formação continuada 
de educadores; exposição 
itinerante; produção cd rio 

Participação em 
evento público  

9 Escola Maciel Pinheiro 

Visitas técnicas; oficinas de arte; 
produção e exposição de obra de 
arte sobre o rio; troca de 
experiências com outras escolas  

Protestos 
contra poluição 

10 
Escola de Referência 
Silva Jardim  

Visitas técnicas; seminários 
temáticos; apresentação de 
produções artísticas (músicas, 
poemas, cartas) 

Participação em 
evento público  

 

Quadro XX - Atividades implementadas pelas escolas em seus projetos 
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 As atividades promovidas pelas escolas que vão além do simples fato 

de apresentar a realidade, como é o caso das ações de mobilização social, 

concretizadas através de protestos, apresentação de propostas ao poder 

público e participação em eventos, confirmam o potencial destas instituições 

em agir proativamente para a construção de políticas públicas. Esse tipo de 

atividade gera um aprendizado voltado para a importância da participação 

política dos cidadãos em temas de interesse coletivo, como é o caso da 

proteção dos recursos hídricos e do Rio Capibaribe. 

 Observa-se no caso das escolas pesquisadas que apenas duas delas 

envolvem todos os professores e funcionários no desenvolvimento do projeto 

ambiental, sendo uma pública municipal e outra particular (Quadro XXI). 

 Essa questão está relacionada ao fato de que tais ações não fazem 

parte do plano político-pedagógico das instituições, o que implica numa série 

de dificuldades. Ou seja, os projetos são uma responsabilidade a mais para 

os professores voluntários, que demandam tempo, recursos e um mínimo de 

apoio da coordenação ou direção da escola. 

 Desta forma, considerado na maioria dos casos como uma atividade 

extraclasse, a capacidade de mobilização e o alcance dos projetos ficam 

comprometidos e restritos a um número limitado de alunos da escola. No 

caso desses projetos, os demais alunos da instituição tomam conhecimento 

das ações por meio das atividades de culminância apenas, a exemplo de 

apresentações culturais e exposição dos resultados das pesquisas 

realizadas. Ou seja, a maioria dos alunos da instituição não participa do 

planejamento das atividades e apenas são envolvidos de forma pontual como 

expectadores. 

 

 



119 

 

 

Nº INSTITUIÇÃO EQUIPE INTERNA 

4 Escola Mater Christi  
Todos os professores, alunos e 
funcionários 

5 Colégio Damas 
4 professores voluntários (artes, inglês, 
ciências e geografia) + 2 arte-educadores 
externos 

6 Instituto Capibaribe 
6 professores voluntários (matemática, 
ciências, geografia, bibliotecária e 2 
artes); 6 a 10 alunos 

7 
Escola Olindina Monteiro de O. 
França  

4 professores voluntários (artes, 
geografia, português e ciências) 

8 
Escola Ambiental Águas do 
Capibaribe 

Todos os professores e dirigentes (6 ao 
total) 

9 Escola Maciel Pinheiro 
3 professores (artes, inglês, classe 
especial), 1 diretora + 2 arte-educadores 
externos 

10 
Escola de Referência Silva 
Jardim  

6 professores (biologia, geografia, 
português, inglês, artes, história) 

 

Quadro XXI � Equipe interna dos projetos nas escolas 

 

 Com exceção da Escola Ambiental Águas do Capibaribe, que atende 

praticamente toda a cidade do Recife, a partir da rede municipal de ensino, 

além de escolas particulares, universidades e ONG´s, as demais seis escolas 

pesquisadas concentram seu público-alvo nos alunos da própria entidade, 

cujo nível de instrução encontra-se entre o ensino fundamental e médio. Ou 

seja, as escolas atuam mais especificamente, junto a crianças e jovens, 

numa faixa etária em torno dos 10 aos 17 anos de idade. 

 Nota-se que as instituições de ensino privadas possuem um bom 

relacionamento tanto com órgãos públicos ambientais e as organizações não-

governamentais. Já as escolas públicas apresentam, em geral, parcerias com 

entidades locais (Quadro XXII). Destaca-se a articulação do Movimento 

Recapibaribe, sendo mencionado por três das sete escolas pesquisadas. 

Apesar de duas escolas terem citado a parceria com universidades, contatou-

se uma queixa do distanciamento, o que denota uma baixa presença de 

projetos de extensão nesta área. 

 



120 

 

 

Nº INSTITUIÇÃO PARCERIA EXTERNA 

4 Escola Mater Christi  
CPRH; CEPLPE; SECTMA; Mov. 
Recapibaribe; Universidades 

5 Colégio Damas Conselho Britânico 

6 Instituto Capibaribe 
Mov. Recapibaribe, Centro Escola 
Mangue, EAAC 

7 
Escola Olindina Monteiro de O. 
França  CIPcães; Água Mineral Santa Clara 

8 
Escola Ambiental Águas do 
Capibaribe (EAAC) 

Universidades (parceria fraca); SNE; 
secretarias municipais 

9 Escola Maciel Pinheiro Conselho Britânico 

10 Escola de Referência Silva Jardim  Mov. Recapibaribe e Ass. Moradores 
do Poço da Panela 

 

   Quadro XXII � Parcerias nos projetos das escolas 

 

 O fortalecimento das parcerias interinstitucionais é um ponto chave, 

tanto para melhoria das ações de educação ambiental, quanto para 

ampliação do alcance das ações de mobilização e participação social, 

pressupostos indispensáveis para a recuperação do Rio Capibaribe. As 

entidades que apresentam um bom grau de parceria conquistam mais 

experiência e apoio para desenvolvimento das atividades, são reconhecidas 

pelo trabalho e servem de referência para criação de novas iniciativas de 

proteção dos recursos hídricos, mostrando que as instituições de ensino 

podem e devem atuar também para mudança da realidade local, princípio 

básico da educação.  

 Tendo em vista o Quadro XXI, referente à equipe interna dos projetos 

nas escolas, e sua formatação como uma atividade extra, é compreensível 

que o déficit de pessoal e disponibilidade de tempo sejam os maiores 

obstáculos para cinco dentre as sete escolas entrevistadas (Quadro XXIII). A 

falta de recursos também foi uma das queixas reincidentes. 

 

 

 



121 

 

 

 

Nº INSTITUIÇÃO DESAFIOS/OBSTÁCULOS 

4 Escola Mater Christi  
Tempo para desenvolver atividades 
profundas 

5 Colégio Damas Não informado 

6 Instituto Capibaribe 
Falta parceria interna. Alunos não querem 
mais um compromisso. 

7 
Escola Olindina Monteiro de O. 
França  

Tempo e pessoal; recursos para material; 
baixos salários 

8 
Escola Ambiental Águas do 
Capibaribe Manutenção do barco e intempéries;  

9 Escola Maciel Pinheiro Tempo - atividade extraclasse 

10 
Escola de Referência Silva 
Jardim  

Recursos e apoio interno dos professores e 
direção 

 

   Quadro XXIII � Desafios para as escolas 

 

 O principal resultado do projeto para 5 dentre as 7 escolas 

pesquisadas diz respeito aos efeitos do trabalho de sensibilização, a partir do 

qual os alunos começam a perceber o Rio Capibaribe sob um novo olhar, 

mais comprometido e responsável pelas próprias atitudes (Quadro XXIV). Em 

termos quantitativos de atendimento, a Escola Ambiental Águas do 

Capibaribe é a que possui o maior alcance, tendo sensibilizado mais de 60 

mil pessoas, de acordo com a direção da entidade. Segundo os 

entrevistados, os alunos tendem a assumir uma postura mais crítica frente 

aos problemas socioambientais e empenham-se em levar a discussão e 

gerar mudanças no cotidiano do ambiente familiar, ou tornam-se mais 

sensíveis ao envolvimento em ações e projetos coletivos.  

 

Nº INSTITUIÇÃO RESULTADOS 
4 Escola Mater Christi  Mudança atitudinal 

5 Colégio Damas 
Percepção da importância do rio; incômodo 
com a própria responsabilidade pela 
mudança. 

6 Instituto Capibaribe 
Não se vê mais o rio da mesma forma. 
Maior responsabilidade dos alunos 

7 
Escola Olindina Monteiro de O. 
França  

Formação de agentes multiplicadores; 
reconhecimento do trabalho 
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8 
Escola Ambiental Águas do 
Capibaribe 

Mais de 60 mil visitantes sensibilizados; 
treinamento de professores da rede 
municipal; produção de cd musical; 
publicação de livro virtual 

9 Escola Maciel Pinheiro 
Continuação do projeto por mais 1 ano com 
o Conselho Britânico 

10 
Escola de Referência Silva 
Jardim  

Sensibilização para os problemas no 
entorno da escola 

 

  Quadro XXIV � Resultados obtidos ou almejados pelas escolas 

 

 As experiências dos projetos em análise que merecem destaque pelo 

alcance de melhores resultados para a mudança da realidade são as escolas 

Mater Christi e Instituo Capibaribe e a Escola Ambiental Águas do 

Capibaribe. Isso é fruto de vários fatores como o envolvimento participativo 

dos alunos e professores, do tipo de atividade desenvolvida que vai além da 

sensibilização e das parcerias conquistadas ao longo do projeto. Contudo 

percebe-se que a ênfase dos resultados para a maioria das instituições de 

ensino ainda se concentra na sensibilização.  

 O Quadro XXV apresenta os valores que são trabalhados pelos 

projetos das instituições de ensino ora pesquisadas. 

  

Nº INSTITUIÇÃO VALORES 

4 Escola Mater Christi  
Respeito à vida; interdependência dos 
fatores ambientais com a vida cotidiana 

5 Colégio Damas Não informado 
6 Instituto Capibaribe Saber escutar e democracia 

7 
Escola Olindina Monteiro de O. 
França  

Interdependência sociedade e natureza; 
percepção que somos agentes da própria 
natureza; consciência da capacidade 
destrutiva do homem 

8 
Escola Ambiental Águas do 
Capibaribe 

Respeito ao meio ambiente; cidadania; 
resgate da auto-estima 

9 Escola Maciel Pinheiro 
Respeito à natureza e ao ser humano, 
cuidado com lixo 

10 
Escola de Referência Silva 
Jardim  

Cidadania; ética; meio ambiente; 
solidariedade; justiça; protagonismo juvenil; 
respeito 

 

 Quadro XXV - Valores trabalhados pelas escolas 
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 Percebe-se que a ênfase de valores no quesito ambiental, trabalhados 

pelos projetos das escolas, ainda é muito forte, podendo ser percebida na 

reincidência do termo respeito ao ambiente ou natureza, e que tal respeito é 

uma questão de cidadania. Duas escolas já se aproximam mais da questão 

social ao tratar da interdependência dos fatores ambientais e da vida em 

sociedade. E outras duas escolas evoluíram a discussão para a questão 

central na busca da sustentabilidade ou do desenvolvimento integral, ao lidar 

com valores como justiça e democracia em seus projetos, conforme 

abordado por Lenzi (2006) e Sachs (2007), e que, portanto merecem 

destaque, Escola Silva Jardim e Instituto Capibaribe. 

 

 

5.5 ALCANCE E LIMITES DAS MUDANÇAS RUMO À SUSTENTABILIDADE 

 

 

Para a Educação Ambiental e Sustentabilidade 

 Na pesquisa ora apresentada, constatou-se que as ações de 

educação ambiental desenvolvidas pelos projetos de modo geral tem 

buscado sensibilizar uma parcela significativa da população, sobretudo de 

crianças e jovens, para a importância do Rio Capibaribe e como a ação 

humana tem perturbado o equilíbrio do ambiente e a qualidade de vida da 

população, principalmente daquela situada em áreas ribeirinhas e que tiram o 

seu sustento desse ecossistema. 

 De modo geral, o perfil das ações caracteriza-se pela apresentação da 

realidade, a partir de visitas técnicas, estudos e articulação de ações 

educativas à arte e cultura, enfocando o problema da poluição do rio pelo 

lixo, esgoto, e a ocupação das margens em função da expansão imobiliária. 

No entanto, pouco se fala da relação do projeto de urbanização capitalista e 

os impactos causados por este, caracterizado pelo fracasso da 

democratização dos bens e direitos sociais, origem da carência de infra-

estrutura urbana, como saneamento básico, energia, abastecimento de água, 

transporte, saúde, etc.  
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 Parte dos projetos propõe solução isolada de uma das questões acima 

referente ao saneamento básico, a partir da implantação de um sistema 

tratamento adequado para resolver a questão da poluição do Capibaribe. O 

caráter das atividades, a seleção dos problemas para combate e os valores 

dos projetos de significativa parte das escolas analisadas apontam para a 

compreensão do problema ambiental como uma responsabilidade coletiva e 

que poderá ser solucionado a partir da lógica da técnica e da tecnologia, uma 

idéia hegemônica de transferência de responsabilidade combatida por 

Foladori (2001), que não contribuirá para solução das questões sociais, 

pressuposto para a sustentabilidade. 

 Segundo Santos (2008), o efeito dessa solução isolada gera uma nova 

especulação pela valorização do território e uma constante periferização da 

população carente, que não tem condições de pagar pelos serviços públicos 

implantados. Por outro lado, o processo de expansão urbana em Recife, 

regido por um sistema econômico mal regulado pelo Estado, tem levado à 

ocupação inadequada das áreas de preservação permanente para 

habitações e outros fins, tanto pela classe média alta como pela população 

de baixa renda. Isto significa que não há apenas uma classe social 

responsável, contudo há de se reconhecer que há uma apropriação e uma 

intervenção diferenciada sobre a natureza e consequentemente, as 

responsabilidades devem ser proporcionais. Essa é uma questão 

fundamental, que deveria ser elucidada nas atividades de educação 

ambiental dos projetos em desenvolvimento pela sociedade civil, para uma 

leitura mais crítica e complexa da realidade. 

 As experiências dos projetos em algumas instituições pesquisadas 

corroboram para a ruptura da leitura restrita e dissimulada da realidade, que 

desvirtua tanto o diagnóstico do problema, quanto a verdadeira solução para 

o alcance da sustentabilidade, que pressupõe a igualdade de direitos e 

condições democráticas de decisão sobre os bens ambientais, conforme 

abordado por Lenzi (2006) e Sachs (2007). Isso pode ser evidenciado nos 

projetos das três ONG´s e de duas escolas, Instituo Capibaribe e Escola Silva 

Jardim, que utilizam valores como justiça, cidadania e democracia, além de 

buscarem enfrentar problemas de ordem social como concentração de renda 

e desigualdade social.  
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 Quanto às estratégias de abordagem do problema referente à questão 

hídrica e ao Rio Capibaribe, as ONG´s são mais pragmáticas e buscam traçar 

soluções para o problema, atuando no âmbito da proteção ambiental, ação 

social e pesquisa científica. Partem de atividades de educação ambiental de 

caráter mais intervencionista, como oficinas de monitoramento da qualidade 

da água, plantio de mudas, oficinas de cultura e meio ambiente, pesca do 

lixo, etc, e apresentam uma forte experiência de mobilização social, 

expandindo conhecimento e ações junto a outros públicos além da própria 

instituição. 

 As escolas, pela própria função social e pela carência de pessoal, 

recursos e disponibilidade de tempo para desenvolvimento dos projetos 

analisados, estão mais restritas ao campo da apresentação e discussão do 

problema ambiental. As atividades como as visitas técnicas e estudos sobre o 

rio tentam estabelecer um elo com a realidade e as atividades culturais são 

importantes por possibilitar liberdade para construção de conhecimentos e 

espaços de interpretação do problema, por meio de expressão artística.  Nas 

escolas percebe-se, pelos relatos de professores, algumas mudanças de 

atitudes dos jovens, sobre os cuidados com o meio ambiente de forma geral 

e sobre sua percepção com relação ao rio. 

 

Para a Participação Social 

 Os avanços para a participação social são diferenciados entre os 

projetos e mesmo entre as categorias de instituição. Considerando os níveis 

de participação da equipe e do público-alvo dos projetos em análise, há de se 

destacar as experiências da SNE e do Instituto Capibaribe, em que o 

direcionamento das atividades é planejado e decidido de forma coletiva e 

democrática com os envolvidos. Ou seja, é estabelecido um nível de co-

responsabilidade e parceria entre a instituição e seus colaboradores internos 

e externos, o que leva ao exercício da participação e da democracia, princípio 

básico da sustentabilidade. 
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 O projeto Rios do Mundo desenvolvido nas escolas Maciel Pinheiro e 

Damas, apesar de ser interessante no que diz respeito às ações de 

sensibilização e troca de experiências entre escolas de países distintos, 

apresenta um baixo nível de participação, pela classificação de Arnstein 

(2002). Uma das razões diz respeito à formatação do projeto que já vem 

definido pelo órgão financiador, sem margem de diálogo para alteração. As 

ações são voltadas para uma intervenção educativa em artes e pesquisas 

sobre os grandes rios, mas envolve um número bastante reduzido de alunos 

por escola (aproximadamente 25), que são apenas convidados a participar, 

configurando uma comunicação de mão-única e não um processo 

democrático de construção coletiva. 

 Pela capacidade mobilizadora de um movimento coletivo conjunto, 

com potencial de capilaridade e inovação, um dos eixos formativos da 

Educação Ambiental comentados por Guimarães (2004), identifica-se as 

experiências da Escola Ambiental Águas do Capibaribe, Movimento 

Recapibaribe e da Sociedade Nordestina de Ecologia, com o Reflorestágua.  

 De modo geral, as ONG´s possuem mais experiência e tempo de 

atuação na causa ambiental que as escolas pesquisadas. São mobilizadoras 

de ações coletivas, enquanto as escolas são boas parceiras, porém 

coadjuvantes quando se trata de participação política e coletiva. Elas têm 

dificuldades de agregar outras funções à educação formal e envolver-se com 

projetos de responsabilidade social e ambiental, que não estão inseridos em 

seu plano político-pedagógico e, por conseguinte em geral atuam de forma 

pontual de acordo com o calendário escolar ou a partir de iniciativas 

voluntárias de professores e alunos. Na pesquisa, a exceção dessa 

conjuntura é do Colégio Mater Christi e da Escola Ambiental Águas do 

Capibaribe. A primeira por participar do projeto Salve o Capibaribe, que 

envolve toda a comunidade escolar, além de parceiros externos, e o barco-

escola da prefeitura que foi criado com a finalidade de trabalhar a educação 

ambiental, com foco para a proteção do Rio Capibaribe. 
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 No contexto da articulação dos atores sociais para participação política 

foi realizado, como atividade integrante da pesquisa em andamento, um 

evento em comemoração ao Dia da Água, nos dias 20 e 21 de março de 

2009, promovido pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Capibaribe (COBH 

Capibaribe) e pela Universidade Federal de Pernambuco, com apoio do 

governo do Estado da Prefeitura do Recife e do CNPq, um dos financiadores 

desse estudo, chamado Vivendo o Capibaribe. 

 Foram mobilizadas 26 instituições da sociedade civil, entre elas, todas 

que fizeram parte dessa pesquisa. Os objetivos das ações foram difundir e 

apoiar as boas práticas e experiências de proteção do rio, refletir sobre os 

usos múltiplos da água e a importância do Rio Capibaribe, além de mobilizar 

e integrar as entidades que atuam no baixo trecho Rio Capibaribe. 

 Enquanto produtos, o evento apresentou uma exposição fotográfica 

sobre as ações dos projetos, os usos e a situação do rio símbolo 

pernambucano, que encontra-se no Capibar, sede do Movimento 

Recapibaribe, um Mapa de Mobilização pelo Capibaribe, no qual constam as 

entidades pesquisadas e suas boas práticas, com localização 

georreferenciada em imagens satélite de Recife (Apêndice II), e uma Carta 

Propositiva pela Recuperação do Rio Capibaribe, produzida coletivamente 

pelos envolvidos no evento (Anexo I). O registro do Vivendo o Capibaribe foi 

feito também em vídeo, o qual se encontra no Anexo II.  

 Apesar de constatado um princípio de articulação em rede e parceria 

das instituições pesquisadas, Ortiz (2008) destaca algumas questões para 

melhoria dos níveis e condições de participação que reflete a conjuntura 

encontrada nesta ação, como a flexibilidade no relacionamento coletivo, 

equilibrando as tensões pela representação de interesses distintos, a 

importância de admitir a alteridade, independente do nível de instrução e 

facilitar os processos de aprendizado social, para as pessoas e organizações 

menos experientes. Tudo isso, associado à melhoria das condições para 

tomada de decisão e ações coletivas, contribui substancialmente para a 

transformação de pessoas e mudança da realidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A ação humana baseada no modelo vigente de desenvolvimento, 

consolidado após a Revolução Industrial, tem causado graves problemas 

ambientais que vêm se configurando na modernidade com a complexificação 

das relações sociais e desta com a natureza. Isso pode ser explicado porque 

ao longo da história da humanidade os valores e padrões éticos e culturais 

constituídos no ocidente privilegiaram a posição do homem enquanto �senhor 

da natureza� e para tanto, ela foi modificada e manipulada para �criar na terra 

uma nova natureza mais adequada às necessidades humanas� (Passmore, 

1995). Como resultado, isso levou às péssimas condições de qualidade de 

vida das populações e um quadro de conflitos ambientais que se configuram 

em uma crise ambiental. 

Nas cidades, onde o crescimento demográfico acelerou o processo de 

urbanização, os conflitos ambientais são mais evidentes pela ocupação dos 

espaços e desestruturação dos processos ecológicos. A produção em larga 

escala e os padrões de consumo nos centros urbanos estão fortemente 

relacionados ao esgotamento dos recursos naturais e à degradação 

ambiental. As condições de sustentabilidade do fenômeno urbano são 

fortemente questionadas pela crise ambiental instalada nas metrópoles de 

todo o mundo.  

Atualmente, a conservação dos recursos hídricos nos grandes centros 

urbanos é um dos focos de preocupação para qualidade de vida da 

população. Milhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável, 

tampouco a serviços de saneamento básico, fatores causadores de altas 

taxas de mortalidade, sobretudo nos países pobres. No entanto, em muitas 

cidades privilegiadas pela presença de rios têm-se encontrado uma situação 

dramática de poluição desses corpos d´água, com descargas de esgoto, lixo, 

ocupação inadequada das margens, entre outros problemas decorrentes do 

processo de urbanização intenso e desordenado.  
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É nesse contexto que se situa a cidade do Recife, local escolhido para 

analisar a problemática ambiental dos recursos hídricos e as ações de 

escolas e organizações da sociedade civil para combater o quadro de 

degradação do Rio Capibaribe. No pesquisa em questão buscou-se analisar 

como a sociedade civil, representada neste trabalho por ONG´s e escolas, 

vem reagindo a esse quadro-problema, tendo em vista o discurso da 

responsabilidade social e ambiental de cada cidadão frente a intervenção 

humana na natureza.  

No que diz respeito às formas de uso do Rio Capibaribe, as 

conotações negativas são mais evidentes. Constatou-se a falta atenção e 

interesse pelo rio por grande parte da comunidade margeante, que muitas 

vezes o utiliza como esgoto ou depósito de lixo, apesar de nas observações 

em campo ainda serem encontrados em menor escala usos tanto para o 

lazer, quanto para o trabalho, a exemplo da pesca, retirada de areia e capim. 

O reconhecimento da importância do envolvimento da sociedade civil 

na resolução dos conflitos ambientais, como é o caso da proteção e 

recuperação do Rio Capibaribe, a partir do contato direto com a realidade, é o 

principal fator de motivação do desenvolvimento de projetos pelas escolas e 

ONG´s pesquisadas. Contudo, as atividades realizadas, a seleção dos 

problemas a serem combatidos e os valores trabalhados em cada projeto, 

nem sempre contribuem para uma leitura crítica e complexa do fenômeno 

urbano e os efeitos colaterais para a vida da população. Isso reflete a 

necessidade de um programa de formação em educação ambiental, 

sobretudo para as instituições de ensino, que mais apresentaram falhas na 

leitura e compreensão da realidade, tendo em vista seu papel 

problematizador das relações sociedade-natureza. 

Constatou-se que a parceria entre ONG´s e instituições de ensino, 

sobretudo quando as ações conseguem envolver gestores públicos 

ambientais, é uma questão fundamental para ampliação da participação 

social e melhoria dos processos formativos em educação ambiental. A 

parceria que pode ser configurada em forma de recursos financeiros, 

material, mobilização e envolvimento do público, divulgação, troca de 

experiências, disponibilidade de espaço físico, etc., potencializa o alcance 

das ações e o aprendizado social democrático, indispensável para 
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estabelecimento de formas mais participativas para o exercício da cidadania, 

em que se pressupõe compartilhamento de decisões, igualdade de direitos, 

planejamento coletivo e co-responsabilidades.  

No que se refere à atuação das instituições quanto ao nível de 

participação social e mobilização, percebe-se que elas se encontram em 

distintos níveis. De forma geral os projetos das ONG´s pesquisadas 

encontram-se em um nível mais elevado de participação, quando 

comparados aos projetos das escolas, pela forma de planejamento, tipo de 

comunicação estabelecida (mão-dupla), pelas parcerias e divisão de 

responsabilidades, com destaque especial para o projeto Reflorestágua, da 

Sociedade Nordestina de Ecologia. Já as escolas, tendem a desenvolver 

projetos a partir de uma ação voluntária de parte do corpo docente mais 

sensível às causas ambientais e sociais, o que compromete 

substancialmente o alcance das ações, apesar de serem experiências 

importantes para problematização da relação sociedade-natureza. As 

exceções encontradas na pesquisa foram dos projetos da Escola Mater 

Christi e da Escola Ambiental Águas do Capibaribe, os quais conseguiram 

envolver todos os alunos e funcionários da entidade e extrapolaram suas 

ações também para um universo social maior, abrangendo outros públicos. 

Para uma ação mais efetiva e perspicaz no âmbito da educação 

ambiental os projetos precisam superar os imperativos ideológicos, como 

responsabilidade coletiva igualitária sobre os problemas ambientais e que as 

soluções para tais problemas devem estar baseadas apenas na técnica e na 

tecnologia. Essas são questões fundamentais para desmascarar os 

interesses que fragmentam e manipulam a compreensão da realidade, no 

intuito de construir processos formativos que possibilitem a mudança da 

realidade rumo ao desenvolvimento sustentável.  

Nesse contexto, os projetos precisam atentar para as diferentes 

responsabilidades e distintos papéis do poder público e da sociedade civil 

sobre o grau de poluição do Rio Capibaribe, bem como esclarecer que o 

saneamento da cidade é muito importante para recuperação desse recurso 

natural. Entretanto, não será capaz de solucionar o problema pensando no 

princípio da sustentabilidade, em função do modelo de urbanização adotado, 
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nem tampouco resolver os problemas de ordem social correlacionados, que 

interferem substancialmente na qualidade de vida da população. 

Espera-se enfim, que a partir da caracterização do perfil das ações e 

necessidades de melhorias identificadas nos projetos da sociedade civil 

analisados, este trabalho possa servir de estímulo e criação de novos 

projetos, bem como ao estabelecimento de parcerias e ações em rede, que 

sobremaneira contribuirão para elevação dos níveis de participação política e 

ação coletiva, e consequentemente políticas públicas voltadas para a 

problemática dos recursos hídricos e para melhoria das condições de vida da 

população margeante destes recursos.  
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APÊNDICE I - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS  

PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE  
 

PESQUISA: 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA PROTEÇÃO E USO SUSTENTÁVEL  

DOS RECURSOS HÍDRICOS URBANOS 
 
 

ENTREVISTA 
 
Dados Gerais 
Nome: 
_________________________________________________________ 
Formação: _________________________________ 
Instituição:_________________________________ Pública      Privada  
        Comunitária     ONG 
Área de atuação da instituição: 
   Educação formal   Ação Social       Proteção Ambiental 
   Educação não-formal    Saúde       Outros: ___________________ 
Função no projeto/instituição: _____________________________________ 
Contato:    celular:   e-mail:  
Nome e Ano de fundação do projeto: 
 
Questões: 
 
1ª. B � Como a comunidade tem historicamente utilizado e/ou interagido com 
o rio Capibaribe?  
 
2ª. A - Entendo que vocês estão preocupados com a poluição do rio 
Capibaribe. Você poderia falar sobre os problemas ambientais que vocês 
enfrentam e pretendem combater? 
 
3ª. C - O que motivou/impulsionou esta instituição/organização a desenvolver 
o projeto/iniciativas de proteção do rio Capibaribe ou atividades educativas 
voltadas para essa questão? 
 
4ª. C � Você poderia me dizer, em detalhes, quais as atividades que a 
organização/instituição tem realizado para combater os problemas ambientais 
identificados? Por onde e quando vocês começaram?  
 
5ª. C � Com quem vocês contam para desenvolver as atividades dentro da 
instituição/organização? (quantas pessoas/formação)  
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6ª. C � Com que público vocês tem trabalhado essas atividades? (faixa 
etária, nível de instrução, nível socioeconômico, abrangência geográfica e/ou 
institucional) 
 
7ª. D - Quais os valores que orientam as atividades do projeto/trabalho? 
 
8ª. D � Na sua percepção, que mudanças precisam acontecer para que 
tenhamos uma convivência melhor com o ambiente/com o rio? 
 
9ª. D � Fala-me de algo que você aprendeu/experimentou com esse trabalho 
que teve um impacto positivo na sua vida? 
 
10ª. D � O que você sente que mudou na sua relação com o rio Capibaribe/e 
a água após envolver-se nesse trabalho/projeto? O que com os alunos você 
identifica alguma mudança de comportamento ou argumento? 
 
11ª. C - E externamente, para além dos muros da instituição/organização 
existe alguma parceria/apoio? Você conhece alguma experiência 
semelhante? 
 
12ª. C � Quais são os maiores desafios/obstáculos que você enfrenta (ou) 
para desenvolver esse projeto/trabalho? 
 
13. C � Quais os resultados que já foram alcançados? Ou que almejam 
alcançar? 
 
14ª. E - Que tipo de atividade econômica você acredita que a população 
margeante poderia realizar no rio Capibaribe compatível com a sua 
conservação ecológica? 
 
15ª. O que mais você gostaria de acrescentar e que eu não perguntei? 
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APÊNDICE II - MAPA DE MOBILIZAÇÃO PELO CAPIBARIBE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 

 

ANEXO I � CARTA PROPOSITIVA PELA RECUPERAÇÃO DO RIO  
                   CAPIBARIBE 
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ANEXO II � VÍDEO DO EVENTO VIVENDO O CAPIBARIBE 
 
 
 
 
 
 

 


