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RESUMO:

Um artigo que propõe intervenção através da Educação Ambiental aplicada dentro da sala de aula com
estudantes do Ensino Médio numa escola da rede pública estadual, diante dos impactos ambientais e tensões
ecológicas e seus resultados catastróficos, deixando sequelas através de doenças parasitárias provenientes da
degradação ambiental em áreas do Bioma Caatinga na meso região do município de Ribeira do Pombal.
Agressão ao Meio Ambiente tem gerado danos irreparáveis a saúde humana e animal; sendo interpretada
aqui uma Ecologia do ponto de vista holístico introduzindo os referenciais epistemológicos da disciplina
Biologia relacionando situações e problemas concretos em bairros periféricos e nas comunidades rurais, a
partir de uma ecopercepção entre o ensino e aprendizagem da ecopedagogia transmitida dentro da escola
(salas de aula) da Unidade de Ensino do Colégio Central de Ribeira do Pombal, no Estado da Bahia. Doenças
como a leishmaniose e doenças de chagas dentre outras relacionadas pelo desequilíbrio ambiental,
degradação do solo, regime aquícola em Situações Emergentes e Situações Persistentes, tendo a Educação
Ambiental como estratégia nas ações do ensino/aprendizagem dentro da Rede Pública Estadual de Ensino,
numa parceria com o Ministério Público e Fundação Oswaldo Cruz.
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ABSTRACT:

An article proposing intervention through applied environmental education within the classroom with high
school students in a public school, on environmental impacts and ecological tensions and its catastrophic
results, leaving squealed through parasitic diseases from environmental degradation areas of Caatinga in
meso region of the municipality of Ribeira do Pombal. Aggression to the environment has generated
irreparable damage to human and animal health; being interpreted here one Ecology holistic viewpoint
introducing the epistemological frameworks of the discipline of Biology relating concrete situations and
problems in suburbs and rural communities, from a Eco perception between teaching and learning eco
pedagogy transmitted within the school (classrooms) of the Education Unit of the College of Central Ribeira do
Pombal, in the State of Bahia. Diseases such as leishmaniasis and Chagas disease among others related by
environmental imbalance , soil degradation , aquaculture scheme in Emerging and Persistent Situations , and
Environmental Education as a strategy in the actions of the teaching / learning within the State Public
Education Network , a partnership with the prosecution and the Oswaldo Cruz Foundation .
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1. Introdução

O autor discute neste artigo, as origens de doenças parasitárias que envolvem a ecologia humana em toda
sua plenitude, com o crescente envolvimento desta disciplina científica, nas questões da ética ambiental e da
sustentabilidade global. Todo conhecimento novo – seja ele cientifico filosófico, jurídico ou social – gera
grandes discussões e algumas formas de resistências com relação à definição dos seus limites teóricos,
objetivos, linhas de trabalho e ação. Trata-se de um Projeto de Intervenção, denominado O Eco da Floresta e
as Doenças Parasitárias onde as ideias sobre meio ambiente traz ameaças à sustentabilidade do planeta a
nível global e a nossa vida econômica e social. Apesar de sua grande relevância no que tange ao estimulo na
quebra de paradigmas como estímulo ao pluralismo e á tolerância de uma situação insuportável de impactos
ambientais em Áreas do Bioma Caatinga. Áreas inclusive propensas à desertificação, trazendo riscos a
população nos casos comprovados de natureza parasitária da leishmaniose, doenças de chagas e doenças
cardiorrespiratórias como consequência de desmatamento, esgotamento sanitário a céu aberto, lixões e
outros poluentes caracterizados etc.

Os resíduos encontrados nas áreas de estudo podem ser classificados pela sua natureza física, pela sua
composição química, pelas suas características biológicas, pelos riscos potenciais ao meio ambiente, e que
não são levados em consideração em sintonia com Normas Técnicas – NBR. As principais características a
serem consideradas são: as físicas, químicas, biológicas e os riscos potenciais ao meio ambiente em áreas
bastante degradadas. (BRASIL, 2007 p. 135)

Segundo um Artigo Publicado na Revista Springer, atualmente estima-se que 40% das mortes no mundo (62
milhões por ano) são atribuídas à degradação ambiental. (PIMENTEL, p. 1). O desequilíbrio ecológico aumenta
cada vez mais os índices de doenças nos complexos fatores de desrespeito ao meio ambiente. O crescimento
da população bem como a desnutrição hoje, eleva para cerca de 3,7 bilhões de pessoas no mundo. Em ingles,
no seu artigo: Ecology of Increasing Disease / Population growth and environmental degradation Bioscience
Vol. 48 No. 10 October, 1998. (Doenças relacionadas com Ecologia, crescimento da população e a degradação
ambiental), esclarece perfeitamente sobre o estado deplorável da saúde humana relacionada ao desequilíbrio
ambiental.

A ecologia humana em seu bojo com o Projeto de Intervenção, o Eco da Floresta e as Doenças Parasitárias,
requer, assim, o estudo de uma relação intima entre as condições sociais e ambientais, dissecando o modo
como a disponibilidade de recursos naturais e a percepção dos riscos responsáveis por uma estratificação de
populações humanas e grupos sociais.

1.1 Ecologia e Intervenção

Da abordagem disciplinar à abordagem pluridisciplinar

O desenvolvimento social e tecnológico, a escala e a intensidade da intervenção do homem nos ecossistemas,
que se transformou num agente geológico, perturbando tudo e influenciando tudo (C. Allègre, 1990), criam
problemas de crescente complexidade e incerteza, que exigem novos saberes pluridisciplinar e um ambiente
que emane ações coletivas entre ciências sociais e ciências naturais, no qual a educação ambiental se
enquadre com a ecologia humana.

De acordo com (Daily e Ehlrich, p. 277), este novo contexto tem estimulado um intenso debate cientifico
sobre as fronteiras das ciências, sobre as dificuldades, mas também as vantagens que podem decorrer da
nova perspectiva integradora que facilite e estimule a colaboração entre as várias ciências e a difusão de
conhecimentos, levantando igualmente questões acerca da necessidade de reformular a formação, a formação
acadêmica, ou o processo de aprendizagem para a sustentabilidade (Henry, 2009).

A necessidade de se promover uma intervenção na escola resulta no coletivo de se buscar abordagens
pluridisciplinares com o reconhecimento de que os problemas ambientais da sociedade contemporânea se
tornaram globais onde a fonte de aprendizagem (Escola) se responsabilize pelo despertamento da cidadania
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planetária quando estejam envolvidos fatores que afetam a saúde humana proveniente de impactos
ambientais.

A proeminência dos riscos procedente da degradação ambiental, o lado obscuro da modernidade, nos obriga a
repensar os mecanismos tradicionais de produção do conhecimento científico e da ação politica, considerando
que para muitos dos riscos ambientais com que nos confrontamos não existem tendências históricas
estabelecidas (de ação e resposta), ou na eloquente expressão de Anthony Giddens: “Não há experiência no
passado para nos guiar” (1999:59).

1.2 Movimentos Sociais

A não utilização da categoria ‘ambiente’ como estratégia de luta política dos movimentos sociais até pelo
menos a década de 1990 tem duas explicações no caso brasileiro. O modo como o ambientalismo se
consolidou durante os anos de 1970 e 1980 fez que ele assumisse muito do debate europeu. Além disso, por
ser um pensamento de classe média e pertencendo à elite intelectual, veio com a desvantagem de não
conseguir obter a adesão de grupos populares, uma vez que emerge ainda em um momento do fim da
ditadura militar e da redemocratização do país, e essa era a questão prioritária para os grupos de maior poder
econômico. Com isso, um perfil majoritariamente fundado em abordagens estruturadas na cisão
cultura–natureza ou em uma leitura idealizada da natureza impedia o diálogo com os movimentos sociais. A
categoria ‘conflito ambiental’ para a estratégia política dos movimentos sociais ganha destaque na resposta a
essa questão (Foster, 2002).

Essa categoria qualifica e integra a ação organizada em defesa de justiça social e do direito à vida
emancipada, saudável e sustentável, uma vez que trata das relações estabelecidas nos processos antagônicos
de interesses entre agentes que disputam recursos naturais e buscam legitimar seus modos de vida.

Como nos diz Foladori:

A análise da crise ambiental contemporânea deve partir das próprias contradições no interior da sociedade
humana, contradições que não são biológicas, mas sociais, que não se baseiam na evolução genética, mas na
história econômica, que não têm raízes nas contradições ecológicas em geral, mas naquelas que se
estabelecem entre classes e setores sociais em particular (Foladori, 2001, p. 45).

Ao se dar destaque à práxis educativa, crítica e dialógica, é preciso estruturar processos participativos que
favoreçam a superação das relações de poder consolidadas e garantir o exercício da cidadania, principalmente
daqueles que se encontra em situação de maior vulnerabilidade socioambiental (Loureiro, Azaziel e Franca,
2007). E isso significa dizer que não só a participação é fundamental, mas que a participação popular é
determinante, posto ser a construção de processos em que os grupos expropriados e discriminados adquiram
centralidade a condição para que as contradições e os conflitos da sociedade sejam explicitados, enfrentados
e superados pelo protagonismo daqueles que portam materialmente o que é distinto do poder hegemônico –
portanto, a alternativa possível concretamente.

Trata-se de incluir no debate ambiental a compreensão político-ideológica dos mecanismos da reprodução
social e o entendimento de que a relação entre o ser humano e a natureza é mediada por relações
socioculturais e classes historicamente construídas. Essa tendência traz então uma abordagem pedagógica
que problematiza os contextos societários em sua interface com a natureza. Por essa perspectiva,
definitivamente não é possível conceber os problemas ambientais dissociados dos conflitos sociais; afinal, a
crise ambiental não expressa problemas da natureza, mas problemas que se manifestavam na natureza. A
causa constituinte da questão ambiental tem origem nas relações sociais, nos modelos de sociedade e de
desenvolvimento prevalecentes.

A aceitação por parte dos sujeitos envolvidos de que um campo social não é homogêneo ou derivado de
finalidade comum, abstratamente posta na sociedade como algo consensual, expressa o próprio movimento
de amadurecimento do mesmo e não sua fragilização (Layrargues, 2010). Do ponto de vista teórico e
epistemológico, uma maior clareza e explicitação das maneiras como o conhecimento, os discursos e as
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práticas sociais se produzem são indicativos de quais projetos societários em disputa, em suas dinâmicas e
relações contraditórias, estão se objetivando no plano social, permitindo entender as conformações do próprio
campo social (Bourdieu, 2005 e 2007).

2. Material e métodos

No transcorrer do Ano Letivo de 2013, formamos 24 grupos de alunos do 3º ano do Ensino Médio da Rede
Estadual de Ensino para coletarem algumas amostras da flora local em diversas localidades a seguir: Distrito
de Vila Rodrigues (Barrocão), Comunidade de Nova Esperança, Feira da Serra, Tapera e Boca da Mata e o
Bairro Pombalzinho localizado no entorno da zona urbana. Construíram um herbário com espécies nativas e
em vias de extinção, ao mesmo tempo uma fitoteca dentro da escola. De forma que essa determinação venha
servir como atitudes preventivas de preservação, para suprir os anseios das comunidades no que se refere à
recuperação das áreas criminalmente degradadas. Para isso, investigamos qual o tipo de vegetação a ser
selecionada de acordo com os objetivos desejados de estabilização e ser compatível com as condições do solo
e do local. Isso inclui o tipo de solo, a disponibilidade de água, a fertilidade e o pH do solo, o clima, uma
possível pressão de pastejo, legislação que restrinjam a utilização de espécies exóticas ou não nativas etc.
(ARAUJO, 2005 p. 160).

Atendendo ao convite da Coordenação Pedagógica da Secretaria Estadual e Municipal de Educação, no
Município de Ribeira do Pombal, inserimos essa proposta ao Projeto Político Pedagógico 2013 como uma
ferramenta de intervenção de alta qualidade em busca de um programa sustentável que nasce no ambiente
escolar de forma racional de caráter preventivo nos indicativos referente ao crescimento das devastações que
vem ocorrendo no semiárido da região do município de Ribeira do Pombal, provocando a disseminação de
doenças parasitárias em decorrência da invasão de insetos oriundos de seus hábitats natural do meio rural
para zona urbana.

Dados comprovados dessas doenças como Leishmaniose provocado pelo mosquito palha do gênero Lutzomyia
e doença de chagas pelo inseto barbeiro Trypanosoma cruzi , demonstram para sociedade, que algumas
medidas precisam ser tomadas. Como professor de Biologia da rede estadual e especialista em Gestão
Ambiental no município em referência, levei para sala de aula uma proposta de intervenção no que se refere
ao uso dos recursos naturais de forma sustentável, consciente e responsável para atingir a qualidade de vida
das pessoas em comunidades carentes; onde profissionais educadores e comunidade escolar, envolvidos
diretamente com a transdiciplinaridade das ciências sociais como a Geografia, a Antropologia, Psicologia e
Sociologia, tem necessidade de procurar respostas para compreender as complexas interações entre os
processos sociais, econômicos e ecológicos nas áreas investigadas para além da ecologia, que marca em
definitivo o caráter interdisciplinar desta Proposta de Intervenção em pró do Meio Ambiente procedente do
ambiente escolar. Essa proposta em sua amplitude tem por base a construção de padrões civilizatórios de
cidadania planetária, através de trabalhos práticos e teóricos em toda dimensão econômica, política, cultural
ecologicamente correta.

Nessa perspectiva, é importante afirmar que o processo ensino-aprendizagem que envolve um projeto com
essa envergadura, deve atender a um formato de educação que atenda aos anseios do sistema de ensino
como todo, e particularmente benefícios salutares para todas as espécies. Sua conotação original está
relacionada a questões socioambientais do ponto de vista da ética global, levando em consideração hoje, a
ecopercepção futura do planeta. A espécie humana e suas atividades sobre a Terra produzem tantas
influências, que a sua cultura faz parte da definição de meio ambiente, (DIAS, 2007 p. 7). A partir desta
experiência, equipes de professores e alunos ávidos por novas descobertas para trazer benefícios para espécie
humana e futuras gerações, de forma uníssona e racional conseguimos transmitir a mensagem desde sua
ontogenia entre o ensino e aprendizagem da Educação Ambiental numa visão holística da ecopedagogia; em
alerta a perda da biodiversidade e do próprio ecossistema terrestre, podendo, em tempo, reverter esse
quadro deplorável da saúde humana afetada por ações antrópicas no Bioma Caatinga.

De acordo com Godelier (2001 p. 270) em seu livro O Enigma do Dom, no coração das relações materiais do
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homem com a natureza, aparece uma parte ideal, não material, onde se exercem e se entrelaçam as três
funções do conhecimento: representar, organizar e legitimar as relações dos homens entre si e deles com a
natureza. Assim é necessário analisar o sistema de representações entre os indivíduos e grupos em seu
ambiente com ações positivas em seus objetivos. (DIEGUES, 2001 p.38).

3. Resultados e discussão

O desenvolvimento histórico dessa proposta foi estabelecido com base em quatro “etapas” ou “momentos”
bem determinados. 1. Etapa de implantação, inicialmente com cursos de capacitação em Técnicas de Plantio,
com espécies nativas e adaptáveis em localidades desérticas e semiáridas, com efeitos positivos nas saídas de
campo. 2. Etapa de expansão e consolidação, transponível para execução das tarefas através da Fundação
Oswaldo Cruz – Bahia. 3. Etapa da revisão crítica e que compreende o ano de 2013, período onde ocorreu
divisão de tarefas com os parceiros tais como: Fiocruz Salvador, Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Secretaria de Educação, e Secretaria de Saúde. 4. Etapa da execução, que se caracteriza em 2013 com uma
excursão á Chapada Diamantina, fazendo parte da comitiva uma equipe de 08 professores e 44 estudantes
com o objetivo de pesquisas da fauna e da flora de outro bioma para análises comparativa de biomassa do
bioma caatinga, cerrado e mata atlântica.

A busca por experiências vale apena quando se trata de um projeto que envolve saúde humana e animal e
recuperação de áreas em vias de desertificação no semiárido pombalense. Assim sendo, foi dado o sinal verde
para o plantio de 10.000 mil mudas de árvores previamente selecionadas para as áreas vulneráveis com
maior incidência de doenças parasitárias em todo município de Ribeira do Pombal na Bahia. O eco da floresta
foi ouvido nos gabinetes do poder público estadual e municipal, com a premiação de R$ 25.000,00 (Vinte
Cinco Mil Reais) trazendo inspirações para nossas atividades dentro de uma visão sistêmica, avançando com
sabedoria em técnicas preventivas de sustentabilidade para as futuras gerações. Inovamos uma proposta
combinada ao programa de administração ambiental efetivo e essencial.

4. Considerações Finais

Os problemas ambientais, não sendo uma preocupação exclusiva da sociedade contemporânea, tem assumido
um crescente protagonismo. Acidentes nucleares, poluição urbana, poluição dos cursos de água tornaram-se
situações frequentes que os meios de comunicação divulgam amplamente. Tais problemas criaram situações
destrutivas e desastrosas para o homem, tornando-se um tema de discussão global devido à gravidade dos
impactos e tendências de evolução esperadas. Em todos os temas inerentes a Ecologia, existe uma questão,
que sem dúvida, atravessam longitudinalmente os problemas e conflitos para mudanças de paradigmas
quando o assunto é mudança de hábitos. Faz-se necessário ponderar os aspectos políticos, éticos,
econômicos, sociais, ecológicos, culturais e outros por onde se obtenha uma visão global do problema, de
suas alternativas e soluções. Como conviver nesse planeta que nos acolhe, de forma a garantir nossa
sobrevivência e das futuras gerações?
“Uma educação só pode ser viável se for uma educação integral do ser humano. Uma educação que se dirige
à totalidade aberta do ser humano e não apenas a um de seus componentes. (MORIN, 1921; UNESCO, 2000,
p. 11)”.

Esse trabalho chama a atenção de todos os segmentos da sociedade, com o propósito de interagir com os
discentes em trabalhos interdisciplinares voltados para o desenvolvimento da cidadania planetária e da
sustentabilidade focado nas pesquisas, leitura, interpretação e produção de textos como material de
divulgação sobre o desdobramento de resultados dos indicadores sociais que apontam para grande incidência
no aumento de doenças oriundas de grandes impactos ambientais de forma desenfreada. Isto faz com que
nesse processo sinérgico, o importante é ressaltar que o sujeito aprende desde que seja em atitude de
aprendizagem e receptivo a grande quantidade de informações do estado atual de nosso planeta, devendo ser
um sujeito consciente no processo, de pensar a totalidade (holisticamente). (GUTIÉRREZ, 2009 p. 64/65).

Mantidas as atuais práticas e taxas de exploração de recursos naturais, de crescimento de produção de
consumo, não há dúvida de que o Planeta Terra não terá certamente condições alguma de manter a
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homeostase que garante os atuais padrões de qualidade de vida, tanto para zona urbana como para zona
rural. (SCARLATO, 2001 p. 11).

A rápida expansão das populações humanas é um fator importante segundo as estatísticas: a procura pela
urbanidade ocorre em detrimento do êxodo rural degradado sobre um ecossistema dizimado, ideal para o
ressurgimento de doenças bem como para o desenvolvimento e a disseminação de novas epidemias. Em
particular, a desnutrição generalizada aumenta a susceptibilidade de seres humanos para patógenos
infecciosos e outras doenças.

De acordo com AMARTYA SEN, p. 35/36, a apreciação das potencialidades baseia-se na observação dos reais
funcionamentos da pessoa sendo completada por outras informações. Se alguém morre ou sofre de uma
doença perigosa e dolorosa, é legítimo concluir que tem um problema de potencialidades. As pessoas são
naturalmente adversas a recusar a educação, a promover a doença ou a cultivar a subnutrição por razões
tácticas, enquanto que as deficiências físicas, a velhice, o gênero não pode ser manipulados. O autor do livro
Desenvolvimento Como Liberdade, construiu sua visão alternativa apoiado na convicção de que a promoção
do bem-estar (o que se quer afinal com o desenvolvimento) deve orientar-se por uma resposta adequada à
pergunta ética por excelência: onde está o valor próprio da vida humana?
Na vida de qualquer pessoa, certas coisas são valiosas por si mesmas, como, por exemplo, estar livre de
doenças evitáveis, escapar da morte prematura, estar bem alimentado, ser capaz de agir como membro de
uma comunidade, agir livremente e não ser dominado pelas circunstâncias, ter oportunidade para
desenvolver suas potencialidades.

Há muitos males sociais que privam as pessoas de viverem minimamente bem: a pobreza extrema, a fome
coletiva, a subnutrição, a destituição e marginalização sociais, a privação de direitos básicos, a carência de
oportunidades, a opressão e a insegurança econômica política e social.

É a partir desse raciocínio, que vejo como uma saída ecologicamente correta, uma intervenção a partir da
sala de aula onde toda estrutura dentro do ambiente da escola possa contribuir na solução de problemas
sociais com a participação de toda comunidade escolar; principalmente quando o assunto é relacionado com a
saúde humana e animal dentro de um contexto da sustentabilidade socioambiental.

O Brasil e particularmente nossa região no Estado da Bahia, encontram-se dentro dessa realidade na privação
do desenvolvimento com liberdade. A Educação Ambiental em busca de soluções para os problemas que mais
afetam as populações mais carentes é uma alternativa que vem dando certo quando as tarefas direcionadas
surgem dentro de onde nasce à esperança em busca de caminhos através do conhecimento na relação
ensino/aprendizagem.
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