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RESUMO 

Campina NN. Projeto Coração Roxo de biomonitoramento e educação 
ambiental: análise de uma experiência com alunos de uma escola pública no 
município de Cubatão SP [tese]. São Paulo. Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo. 2008. 128p. 
 
O Projeto Coração Roxo de Biomonitoramento e Educação Ambiental, 
realizado pelo Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental da 
Faculdade de Medicina da USP em parceria com a Escola Estadual Prof. 
José da Costa em Cubatão, São Paulo, teve seu início em 2001 e foi 
desenvolvido até o ano de 2007, com a finalidade de contribuir no processo 
de formação crítica em relação à percepção ambiental dos alunos 
participantes. Esse projeto objetivou que os alunos fossem os atores de um 
processo de investigação e produção de conhecimento da realidade 
ambiental local, por meio do biomonitoramento do ar preparando-os para 
desenvolverem uma atitude crítica e participativa na sua comunidade. Para o 
biomonitoramento utilizou-se a técnica do bioensaio de quantificação de 
micronúcleos em células mães de pólen utilizando como bioindicador a 
planta Tradescantia pallida (TRAD-mcn). O presente estudo realizou uma 
análise qualitativa do Projeto Coração Roxo de Biomonitoramento e 
Educação Ambiental, na perspectiva da pesquisa-ação, de forma a 
identificar as concepções de Educação Ambiental presentes nas suas ações, 
buscando responder as seguintes questões: é possível uma proposta de 
Educação Ambiental na parceria escola-universidade? Quais as 
possibilidades e desafios para a escola e para a universidade? Que 
impactos a proposta realizada trouxe aos alunos envolvidos? Como essa 
proposta se articula com as discussões atuais no campo da Educação 
Ambiental? A análise da perspectiva de educação ambiental foi realizada, 
baseada em três concepções de educação ambiental: Educação Ambiental 
Conservadora, Educação Ambiental Pragmática e Educação Ambiental 
Crítica. Essa análise se restringiu a um recorte dessa intervenção, entre 
2005 e 2007 por abarcar o período de permanência dos alunos incluídos no 
estudo em todas as etapas do projeto.  Foi observado que embora as 
concepções conservadora e pragmática apareçam em algumas ações, a 
concepção crítica predominou, contribuindo na formação de uma postura 
crítica nos alunos participantes do projeto. O projeto Coração Roxo foi capaz 
de estabelecer uma parceria entre a universidade e a escola. No entanto 
esta se deu de forma parcial, uma vez que apenas o corpo discente 
envolveu-se em todo o processo. O mesmo não ocorreu com o corpo 
docente, que se manteve distante das ações do projeto. Para que projetos 
desse porte tenham pleno sucesso é necessário que estes sejam elaborados 
a partir das expectativas da comunidade escolar e que haja um profissional 
vinculado à universidade e responsável pela intermediação. 
 
Descritores: 1.Educação ambiental  2.Pesquisa qualitativa  3.Monitoramento 
ambiental  4.Ensino fundamental e médio  5.Educação em saúde 
 



 

 
ABSTRACT 

 
Campina NN. Purple Heart Project of biomonitoring and environmental 
education: an analysis of experience with students from a public school in the 
city of Cubatão SP [thesis]. São Paulo. “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”. 2008. 128p. 
 
The Purple Heart Project of Biomonitoring and Environmental Education, 
conducted by the Laboratory of Experimental Air Pollution of the University of 
São Paulo Faculty of Medical Sciences in partnership with the State School 
Professor Jose da Costa, in Cubatão, Sao Paulo, started in 2001 and was 
developed by the year 2007 aiming to contribute in the development of a 
critical environmental perception in the involved students. This project aimed 
that students were actors in a process of research and production of 
knowledge on local environmental reality by means of air biomonitoring, 
preparing them to develop a critical and participating attitude in their 
community. For the biomonitoring, the technique that was used was bioassay 
of micronuclei quantification in mother-cells of pollen using the Tradescantia 
pallida (TRAD-MCN) as bio-indicator. This survey held a qualitative analysis, 
under the action-research perspective, focused to answer the following 
questions: is it viable for a proposal for Environmental Education in a high 
school-university partnership? What are the opportunities and challenges for 
both the school and the university? What was the impact of the proposal on 
the students involved with the project? How does this proposal articulate with 
the current discussions in the field of environmental education? This study 
examined the Purple Heart Project of Biomonitoring and Environmental 
Education in order to identify the concepts of Environmental Education present 
in its actions. The analysis from the perspective of environmental education 
was conducted based on three of its concepts: Conservative Environmental 
Education, Pragmatic Environmental Education and Critical Environmental 
Education. The analysis was restricted to a period of that intervention, between 
2005 and 2007, when the students enrolled in the study participated in all 
stages of the project.  It was observed that although the conservative and 
pragmatic ideas appear in some actions, the critical design prevailed, helping 
in the formation of a critical attitude in students participating in the project. The 
project Purple Heart was capable of establishing a partnership between the 
university and the school. However it happened partially, because only the 
students were involved throughout the process. The same results have not 
been found with the faculty, that has remained distant of the project actions. 
For projects of that size to be fully successful, it is necessary that they be 
constructed from the expectations of the school community and to have a 
professional link to the university and the responsibility for brokering. 
 
Descriptors: 1.Environmental  education  2.Qualitative research  
3.Environmental monitoring  4.Education primary and secondary  5.Health 
education 
 



 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

CAPÍTULO 1 



Introdução 2 

 

 

1.1  A crise ambiental 

                                                              “Isto sabemos: a terra não pertence ao homem; o 
homem pertence à terra. Isto sabemos: todas 
as coisas  estão ligadas como o sangue que 
une uma família. Há uma ligação em tudo. O 

que ocorrer com a terra recairá sobre os 
filhos da terra. O homem não tramou o tecido 
da vida; ele é simplesmente um de seus fios. 
Tudo o que fizer ao tecido, fará a si mesmo”. 

Carta do Chefe Seattle 

O século XVIII estabeleceu um marco na história da humanidade 

quando teve início o processo da revolução industrial, alterando as formas 

de organização social, a economia e o meio ambiente. Como conseqüência, 

a poluição do ar, da água e do solo se incorporaram ao cotidiano das 

cidades.  Nessa época, a utilização de energia proveniente do uso intensivo 

da água, da queima de carvão e, posteriormente, da utilização do petróleo 

nos processos industriais foi determinante para o comprometimento dos 

recursos naturais nas décadas que se seguiram. Essa sociedade 

industrializada desconhecia a dimensão dos graves problemas que 

provocaria ao meio ambiente em curto e médio prazo e, consequentemente, 

seus impactos à saúde humana. Só em meados do século XX, diante do 

intenso aumento da poluição nos ambientes urbanos, estabeleceu-se a 

associação entre alterações na saúde das populações e até mesmo a morte 

e a exposição a esses poluentes1. 

A vulnerabilidade ambiental e dos seres humanos foi definitivamente 

desnudada quando acidentes ambientais de grande magnitude ocorreram.  
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Em 1930, um episódio de inversão térmica levou a um aumento das 

concentrações de poluentes atmosféricos emitidos por indústrias 

siderúrgicas localizadas no Vale de Meuse, na Bélgica. Esse aumento da 

poluição causou o adoecimento de mais da metade da população residente 

nessa localidade, levando a um acréscimo na mortalidade por doenças 

cardiorrespiratórias no período, atingindo principalmente os idosos2.  

Em 1948 na pequena cidade de Donora, localizada no estado da 

Pensilvânia nos Estados Unidos, metade da população adoeceu (seis mil 

pessoas) e vinte morreram devido ao  fenômeno de inversão térmica que 

propiciou o aumento das concentrações de poluentes provenientes das 

indústrias localizadas no entorno da cidade3.  

Outro episódio de grande importância foi o ocorrido em Londres no 

inverno de 1952. Após um período de inversão térmica associado ao 

aumento da utilização de carvão para calefação, houve o aumento da 

concentração dos poluentes atmosféricos que provocou a morte de 

aproximadamente quatro mil pessoas no período. Da mesma forma como 

ocorreu em Meuse, a população dos idosos com doenças 

cardiorrespiratórias prévias foi a mais afetada4.  Esses episódios foram 

determinantes para o início da formulação de medidas de controle ambiental 

que minimizassem essas ocorrências na Europa e, posteriormente, nos 

Estados Unidos5. 

Ao longo das décadas posteriores outros episódios ocorreram. Em 

1976, em Seveso na Itália, um reator químico explodiu, com liberação de 

dioxina ocasionando 193 casos de cloroacne, mais de 700 pessoas tiveram 
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que sair da região, fato que produziu um profundo impacto na Europa, que 

culminou com o desenvolvimento da Diretiva de Seveso – EC Directive on 

Control of Industrial Major Accident Hazards, em 19826. Em 1984, na cidade 

de  Bhopal na Índia, 40 toneladas de gases tóxicos fatais vazaram na fábrica 

de pesticidas da empresa norte americana Union Carbide. Aproximadamente 

2,5 mil pessoas morreram nos instantes seguintes ao acidente e mais 8 mil 

morreram nos três primeiros dias após o acidente7.  

Outros episódios documentados podem ser citados relacionados a 

contaminantes do solo,  água e efeitos na saúde de populações expostas, 

durante a década de 50 do século XX. Em 1953, na cidade de Minamata no 

Japão, milhares de pessoas sofreram os efeitos da contaminação por 

mercúrio, os quais geraram desde pequenos problemas neurológicos até o 

nascimento de bebês com mutações genéticas. A doença ganhou o nome de 

Mal de Minamata e só foi confirmada nos anos 60, momento em que outro 

episódio se repetiu em Niigata tendo as mesmas características de 

contaminação e doenças8.  

Outro caso significativo foi o ocorrido em Love Canal, Niagara Falls, 

estado de Nova York. Em 1892, William T. Love propôs conectar as partes 

alta e baixa do rio Niagara, abrindo um canal com aproximadamente 9,6 km 

de extensão e 85 metros  de profundidade para o transporte de carga. O 

projeto foi abandonado em 1920 e o local vendido para a indústria Hooker 

Chemical, que o utilizou como aterro para disposição final de resíduos 

tóxicos. Em 1953, quando o aterro atingiu capacidade máxima, tendo sido 

depositados mais de 21 milhões de kg de resíduos, foi coberto com camadas 
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de entulho. Após esse procedimento, a empresa vendeu o local por um 

preço simbólico de $1 dólar para Niagara Falls Board of Education. Uma 

escola foi construída diretamente sobre o aterro e circundada por 

residências. A partir de 1978, os moradores do conjunto habitacional 

descobriram que suas casas foram erguidas sobre um canal que havia sido 

aterrado com dejetos químicos industriais e bélicos no período de 1920 a 

1953. Estudos constataram vários efeitos na população: alterações nos 

cromossomos, aumento do número de abortos, aumento do número de 

defeitos congênitos. Mais 710 famílias foram evacuadas9.  

No Brasil, episódios semelhantes também ocorreram devido ao total 

desconhecimento da ação dos produtos químicos no solo e na água. Na 

década de 40 do século XX, foi fundado pela primeira dama D. Darcy 

Vargas, um complexo educacional para crianças pobres no município de 

Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, o 

Ministério da Saúde instalava no local uma fábrica de pesticidas para 

enfrentamento da malária, endêmica na região naquela época. Nos anos 50, 

a fábrica foi desativada, todo o material ali abandonado começou a se 

espalhar e se infiltrar pelo solo, provocando assim um processo de 

contaminação do meio ambiente e da população, sem solução até hoje10. 

Um outro evento importante ocorreu na cidade de Santo Amaro da 

Purificação, Estado da Bahia, entre 1960 e 1963. Uma fundição primária de 

chumbo poluiu intensamente a cidade, afetando os trabalhadores da 

fundição, seus filhos e moradores de regiões próximas à usina. Ainda na 

Bahia, um estudo de 1995 evidenciou elevadas concentrações de chumbo e 
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cádmio em sedimentos e moluscos de todo o ecossistema ao norte da Baía 

de Todos os Santos11.  

Na década de 50 do século XX, a cidade de Cubatão, no estado de 

São Paulo, foi escolhida pelo governo federal para instalação da primeira 

grande refinaria de petróleo do Brasil, a RPBC - Refinaria Presidente 

Bernardes de Cubatão - para produzir mais de 45 mil barris/dia12. A 

instalação dessa refinaria associada às vantagens proporcionadas pela 

localização da cidade (próxima ao porto de Santos e ao grande centro 

consumidor que é São Paulo) e a grande disponibilidade de recursos 

hídricos, atraiu indústrias cuja produção utilizava derivados do petróleo13. 

Nos 20 anos seguintes mais de cinqüenta indústrias químicas, entre 

elas, siderúrgicas, petroquímicas e de fertilizantes, foram instaladas ao longo 

dos vales da cidade. Estava formado o primeiro pólo petroquímico 

brasileiro12.   

 Junto com a instalação dessas indústrias, surgiram os problemas 

ambientais da cidade que, nos anos 80, tornou-se conhecida mundialmente 

por causa dos problemas ambientais e pela insatisfatória saúde de sua 

população14.  

Em 1962, Raquel Carson, ecologista Norte Americana, alertou para os 

efeitos danosos que algumas ações humanas provocam no ambiente. Por 

meio da publicação “Primavera Silenciosa”, questionou de forma incisiva a 

confiança cega da humanidade no progresso tecnológico. Essa publicação 

abriu espaço para o movimento ambientalista que se seguiu.  Sua maior 
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contribuição foi a conscientização pública de que a natureza é frágil à 

intervenção humana, fomentando uma inquietação internacional sobre a 

perda da qualidade de vida15.  

A questão ambiental emerge como problema mundial significativo em 

meados dos anos 70 do século XX, mostrando um conjunto de contradições 

entre os modelos de desenvolvimento adotados até então e a realidade 

socioambiental, que se revelaram na degradação dos ecossistemas e na 

qualidade de vida das populações. Problema que ameaça a continuidade da 

vida, a longo prazo16.  

Diante do exposto, fica evidente que, no século XX, se inicia a crise 

ambiental. Intensificaram-se, ao longo dos anos, as discussões sobre o 

equacionamento desse problema. Surgiram fóruns mundiais, que vincularam 

desenvolvimento e meio ambiente de forma indissociável. Na Conferência 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo no ano 

de 1972, o termo Desenvolvimento Sustentável começa a ser difundido. 

Nessa conferência, bem como nas que se seguiram, foram firmadas as 

bases para um novo entendimento a respeito das relações entre o ambiente 

e o desenvolvimento17.  

Atualmente, a problemática das alterações climáticas, da elevação da 

temperatura da superfície e das mudanças nos regimes de chuvas e secas, 

entre outras, são veiculadas com destaque pelos meios de comunicação nos 

quais constantemente há notícias sobre catástrofes naturais e suas 

conseqüências.  
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Certamente, essas graves ocorrências foram determinantes para 

despertar a atenção dos meios de comunicação e, consequentemente, da 

opinião pública, quanto aos efeitos danosos da poluição sobre a saúde, 

levando assim as autoridades governamentais dos Estados Unidos e de 

vários países da Europa a estabelecerem medidas de controle para a 

emissão de poluentes. Para que essas medidas fossem respeitadas, as 

ações de controle ambiental passaram a ser discutidas nos grandes centros 

urbanos5. Foram implantadas redes para monitoramento das emissões, 

surgindo assim ações de vigilância ambiental. 

 

 

1.2  Monitoramento Ambiental  

 

Vigilância ambiental pode ser realizada por diversos métodos capazes 

de avaliar as condições do ambiente, por meio de estimativas das emissões, 

do uso de modelos matemáticos e de medidas das concentrações 

ambientais dos principais poluentes, usando métodos físicos e químicos. 

Essas medidas permitiram verificar se as normas e valores limites para 

concentrações estabelecidos legalmente estão sendo respeitados. O 

resultado dessas medidas, porém, não permite conclusões imediatas sobre 

o impacto em seres vivos, sendo necessária a associação de métodos 

biológicos para tal avaliação18.  
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1.3  Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo  

 

Diante da identificação de concentrações elevadas dos poluentes 

atmosféricos na cidade de São Paulo, na década de 70 do século XX19, foi 

criado um laboratório de pesquisa denominado Laboratório de Poluição 

Atmosférica Experimental (LPAE), vinculado ao Departamento de Patologia 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), tendo 

como objetivo desenvolver pesquisas experimentais para avaliar poluição do 

ar e os agravos à saúde. Esse foi um dos primeiros laboratórios de 

investigação médica criados pela Faculdade de Medicina da USP para 

implementação dessa atividade ligada ao ensino, iniciativa pioneira no Brasil. 

 

1.3.1  As linhas de pesquisa do Laboratório de Poluição Atmosférica 

Experimental 

Por ser um laboratório de Patologia Experimental, os primeiros 

estudos realizavam experimentos com animais para avaliar os mecanismos 

fisiopatológicos em função da exposição à poluição atmosférica. Os estudos 

iniciais avaliaram os efeitos da poluição atmosférica sobre o sistema 

respiratório em animais por meio de câmara de intoxicação, reproduzindo 

em ambiente artificial o panorama de contaminação do ambiente urbano. 

Esses estudos mostraram que a exposição aos diferentes combustíveis 

existentes na época (diesel, gasolina e álcool) desencadeava processos 
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inflamatórios no sistema respiratório dos animais expostos, sendo a queima 

do diesel identificada como a mais prejudicial à saúde respiratória quando 

comparada com a da gasolina e de álcool 20. 

Posteriormente, esses estudos experimentais avaliando mecanismos 

de ação dos poluentes em animais, passaram a ser feitos no próprio 

ambiente urbano. Estudos realizados pelo LPAE expuseram animais no topo 

de uma igreja no centro de São Paulo, por seis meses. Esse grupo foi 

comparado a outro exposto em local não poluído pelo mesmo período 

(Atibaia - SP).  O resultado dessa pesquisa revelou, no grupo de animais do 

Centro de São Paulo, prejuízo de diversos parâmetros estruturais do epitélio 

do sistema respiratório tais como inflamação, viscosidade do muco e 

estrutura dos cílios21,22.  

Os estudos realizados em laboratório mostraram a necessidade de 

investigar os efeitos na saúde humana. Começaram então na década de 90 

do século XX, os estudos epidemiológicos.  Inicialmente, esses estudos 

avaliaram a associação entre a mortalidade em idosos e crianças frente às 

variações de poluição atmosférica na cidade de São Paulo, verificou-se que 

os aumentos das concentrações dos poluentes atmosféricos levam a um 

excesso da mortalidade por doenças respiratórias, sendo os efeitos de 

caráter agudo. Esses estudos foram coincidentes com outros realizados em 

diferentes centros urbanos23,24. 

Posteriormente, o LPAE, utilizando a mesma abordagem, passou a 

investigar a relação entre os efeitos da poluição atmosférica e os eventos 

respiratórios por meio da freqüência de internações e atendimentos de 
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urgência ocorridos na cidade. Esses estudos revelaram também uma 

associação entre os poluentes atmosféricos medidos na cidade e o aumento 

da procura de atendimento de urgência e internações por causas 

respiratórias25,26,27,28.  

A partir daí outros eventos passaram a ser investigados, tais como 

doenças cardiovasculares e desfechos relacionados à gestação. Os estudos 

evidenciaram uma associação também com esses eventos diante das 

variações da poluição atmosférica encontradas na cidade29,30,31,32. A 

avaliação foi ampliada e passou-se a avaliar também outras faixas etárias, 

além de idosos e crianças, e gênero33.  

Concomitantemente aos estudos epidemiológicos, os estudos 

experimentais continuaram a ser produzidos pelo LPAE. Assim, os efeitos 

cardiovasculares advindos da exposição aos poluentes atmosféricos têm 

sido investigados utilizando câmaras de exposição ao ambiente urbano, 

reforçando os resultados dos estudos epidemiológicos34. O mesmo ocorre 

com o desenvolvimento de estudos experimentais avaliando o sistema 

reprodutor e as variações de poluição atmosférica, conferindo plausibilidade 

biológica aos estudos epidemiológicos35,36. 

Essa interface entre as diferentes linhas de pesquisa, experimental e 

epidemiológica, faz do LPAE um local de pesquisa que busca, ao 

estabelecer uma hipótese, investigá-la utilizando diferentes abordagens. 

Essa característica conduziu o LPAE a utilizar métodos de mensuração dos 

poluentes atmosféricos por meio do monitoramento físico-químico e 

biológico. Sendo assim, o LPAE inicia pesquisas utilizando biomonitores 
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vegetais com objetivo de investigar e conhecer os riscos associados às 

variações das concentrações dos poluentes atmosféricos urbanos em áreas 

em que não houvesse uma rede de monitoramento dos poluentes atmosféricos.  

 

1.3.2  Biomonitoramento com plantas  

O Biomonitoramento é um método experimental que permite avaliar 

a resposta de um organismo vivo ao ambiente. Muitos trabalhos que 

utilizaram animais para identificar danos provocados por poluentes, já 

foram realizados37. Nesse tipo de trabalho com animais, algumas 

características individuais podem ser controladas, como alimentação, idade 

e características genéticas, porém, o biomonitoramento in situ pode se 

tornar difícil, principalmente se for necessário mantê-los no local por 

períodos prolongados38. A utilização de vegetais se mostra vantajosa por 

ser de baixo custo e pela possibilidade de monitoramento de áreas 

extensas, por longo tempo39.  

O uso de bioindicadores é adequado para avaliar os efeitos de 

poluentes sobre os organismos, porém, não substitui medições de 

concentrações por meio de métodos físico-químicos18, mas fornece 

informações adicionais referente aos danos causados aos seres vivos, pois 

revela a presença ou ausência de poluentes – resposta evidenciada pelo 

aparecimento de sinais típicos ou resposta mensuráveis40 

A iniciativa do LPAE em pesquisar a poluição do ar utilizando plantas 

como bioindicadores surgiu a partir dos estudos realizados por Ma41. Desde a 
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década de 70, do século XX, esse pesquisador utiliza biomonitores vegetais 

para realização de bioensaio, buscando detectar o efeito clastogênico da 

poluição atmosférica sobre o sistema reprodutivo de determinado gênero de 

plantas padronizadas para a realização desse tipo de estudo. Dentre esses 

estudos, merecem destaque os que utilizaram plantas do gênero Tradescantia 

para a contagem de micronúcleos em células mãe de pólen (Trad-MCN) 

utilizando o clone 4430I;42 e pelo método de quantificação de mutações em 

pêlo estaminal (Trad-SH)43. Além do clone 4430, outros estudos utilizaram o 

clone KU-20 por ser também devidamente padronizado40.  

 Inicialmente, as pesquisas com vegetais realizadas no LPAE, 

utilizavam exemplares de Tradescantia e cebola. Vários trabalhos foram 

realizados, inclusive na tese de doutorado de um dos pesquisadores do 

LPAE, Sant’ Anna, que, em 2003, estabeleceu um modelo bem definido de 

biomonitoramento utilizando a planta Tradescantia pallida. Esse trabalho 

oferece elementos consistentes para a padronização da Tradescantia pallida 

em estudos experimentais38.   

Em 1999, na Europa, foi criado o programa Eurobionet (Rede 

Européia para a avaliação da qualidade do ar usando plantas 

bioindicadoras). O programa procurou estabelecer: o uso de plantas 

bioindicadoras para avaliação da qualidade do ar na Europa, utilizando 

métodos padronizados; transferir conhecimentos e métodos na área de 

bioindicação para instituições científicas e repartições públicas; criar um 

banco de dados relativos ao impacto de poluentes aéreos em áreas urbanas; 

                                                 
I híbrido entre T. hirsutiflora e T. subacaulis 
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analisar e avaliar a qualidade do ar e informar o público a respeito dos 

efeitos de contaminantes atmosféricos sobre organismos para incentivar um 

maior respeito ao meio ambiente32. 

O Eurobionet realizou em escolas uma proposta de coleta de dados 

ambientais por meio de biomonitoramento. O programa mostrou a 

aplicabilidade do biomonitoramento realizado por estudantes dessas escolas, e 

que as plantas bioindicadoras monitoram de forma muito eficiente, a qualidade 

do ar, portanto, são indicadas em atividades de educação ambiental44.  

 

 

1.4  O Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental e a 

Educação Ambiental 

 

A idéia de um projeto de Educação Ambiental (EA) surgiu mediante a 

intenção de aproximar o público em geral do conhecimento produzido pela 

Universidade. Pensou-se em elaborar um trabalho para escola pública, em 

que jovens alunos dessas unidades teriam acesso às metodologias de 

investigação científica, já desenvolvidas pelos pesquisadores do LPAE. 

Desenvolveu-se uma proposta de intervenção numa escola pública 

em que os alunos seriam os atores de um processo de investigação e 

produção de conhecimento da realidade ambiental local, preparando-os para 

desenvolverem uma atitude crítica e participativa na sua comunidade. 
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Cubatão, a cidade escolhida, foi assim determinada por seu histórico 

de contaminação ambiental grave, conforme o que se procurou descrever 

anteriormente. 

 

 

1.5  O objeto de estudo 

 

O objeto desse estudo é analisar a intervenção de educação realizada 

pelo LPAE denominada “Projeto Coração Roxo de Biomonitoramento e 

Educação Ambiental”II num recorte de 2005 a 2007. Para o desenvolvimento 

da pesquisa optou-se pela pesquisa qualitativa sob a ótica da pesquisa-

ação, metodologia considerada adequada. 

A problematização que orientou essa pesquisa pode ser expressa da 

seguinte maneira: 

É possível uma proposta de EA na parceria escola-universidade? 

Quais as possibilidades e desafios para a escola e para a universidade? 

Que impactos a proposta realizada trouxe aos alunos envolvidos (no 

período de 2005 a 2007)?  

Como essa proposta se articula com as discussões atuais no campo 

da EA? 

                                                 
II Nome dado ao projeto em virtude da planta utilizada no biomonitoramento ser 
popularmente conhecida por coração roxo e pelo qual se tornou conhecido dentro da escola 
e fora dela. 
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1.6  Objetivos 

 

1.6.1  Objetivo geral 

Analisar uma proposta de EA desenvolvida pela universidade com 

alunos de uma escola pública em Cubatão. 

 

1.6.2  Objetivos específicos 

• Analisar se o Projeto Coração Roxo estabeleceu uma parceria 

entre a universidade e uma escola pública; 

• Identificar as concepções de EA presentes nas ações 

desenvolvidas pelo Projeto Coração Roxo; 

• Analisar as contribuições do Projeto Coração Roxo na formação de 

uma postura crítica e participativa nos alunos envolvidos no projeto. 

 

Os primeiros questionamentos relacionados a essa pesquisa surgiram 

em 2001, porém, o enfoque central da pesquisa se detém no processo 

realizado durante o período de 2005 a 2007. 

 

 



 

 

2. REFERENCIAIS 

TEÓRICO 

METODOLÓGICOS 

 

 

CAPÍTULO 2 
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2.1  Contexto da pesquisa 

 “O real não está na saída nem na chegada:  
ele se supõe para a gente  

no meio da travessia”  
Guimarães Rosa

III
 

 

O presente estudo tem como foco principal analisar, na perspectiva da 

pesquisa-ação, o projeto Coração Roxo realizado pelo LPAE num modelo de 

parceria da universidade com uma escola pública, que teve seu início em 

2001 e foi desenvolvido até o ano de 2007, com finalidade de contribuir no 

processo de formação crítica em relação à percepção ambiental dos alunos 

participantes. Para que esse objetivo pudesse ser alcançado, analisou-se 

um recorte dessa intervenção, entre 2005 e 2007. A análise desse momento 

se deve ao fato de abarcar o período de permanência dos alunos incluídos 

no estudo em todas as etapas do projeto, conforme descrição que será 

apresentada no capítulo seguinte.  

Até 2001, as atividades de educação ambiental realizadas pelo LPAE 

restringiam-se apenas a palestras a alunos e à demonstração de técnicas de 

biomonitoramento utilizando vegetais.  

Diante da necessidade de buscar caminhos que ampliassem as ações 

de educação ambiental, que iriam além do ensino de técnicas de bioensaio, 

despertando nos alunos a curiosidade e interesse na formulação de 

                                                 
III Grande Sertão Veredas, João Guimarães Rosa.  
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perguntas e elaboração de hipóteses utilizando as técnicas de 

biomonitoramento, buscou-se referenciais teóricos que amparassem a 

continuidade do projeto. 

Sendo assim, o projeto se inicia pela intervenção do LPAE junto a 

uma escola pública e se torna objeto de pesquisa durante o processo. A 

princípio, a pesquisa partiu do conhecimento de práticas pedagógicas da 

educação escolar, na perspectiva da educação ambiental, associada aos 

processos metodológicos utilizados pelo LPAE para investigação ambiental.  

Para o desenvolvimento do estudo aqui apresentado, utilizou-se 

metodologia de natureza qualitativa desenvolvida sob a ótica da pesquisa-

ação que será apresentada a seguir. 

Neste estudo, buscou-se estabelecer uma interação entre os 

pesquisadores do LPAE, a escola e os alunos, com a finalidade de 

investigar a situação ambiental atual da cidade de Cubatão. Durante o 

processo, o LPAE procurou ampliar suas ações de educação ambiental 

com escolas.   

 

 

2.2  Caracterizando a pesquisa-ação 

 

Segundo Thiollent45, a pesquisa-ação não limita suas investigações 

aos aspectos acadêmicos das pesquisas tradicionais, busca acrescentar 

à pesquisa um papel mais ativo dos pesquisadores na intervenção dos 
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fatos observados. Nesse contexto, a pesquisa deve contemplar os 

seguintes aspectos:  

• Uma ampla e explícita interação entre 
pesquisadores e pessoas implicadas na situação 
investigada; 
• Dessa interação resulta a ordem de prioridade dos 
problemas a serem pesquisados e das soluções a 
serem encaminhadas sob forma de ação concreta; 
• O objeto de investigação não é constituído pelas 
pessoas e sim pela situação social e pelos problemas 
de diferentes naturezas encontrados nessa situação; 
• O objetivo da pesquisa-ação consiste em resolver 
ou, pelo menos, em esclarecer os problemas da 
situação observada; 
• Há, durante o processo, um acompanhamento das 
decisões, das ações e de toda atividade intencional dos 
atores da situação; 
• A pesquisa não se limita a uma forma de ação (risco 
de ativismo): pretende-se aumentar o conhecimento 
dos pesquisadores e o conhecimento ou o “nível de 
consciência” das pessoas e grupos considerados. 

 

LewinIV apud Loureiro46, considerado “fundador” da pesquisa-ação, a 

vê como: 

... uma ação de nível realista, sempre acompanhada 
de uma reflexão autocrítica objetiva e de uma 
avaliação de resultados. Como o objetivo é aprender 
depressa, não queremos ação sem pesquisa, nem 
pesquisa sem ação.   

 

Segundo Thiollent45 a Pesquisa-ação pode ser definida como:  

[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que 
é concebida e realizada em estreita associação com 
uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema estão 
envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

 

                                                 
IV Barbier R. Pesquisa-Ação na instituição educativa. Rio de Janeiro, Ed. Jorge Zahar, 1985. 
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A definição de Thiollent apresenta o componente social associado ao 

empírico, ou seja, a ação realizada “atinge”, “marca” aqueles que participam 

do processo. 

Tripp47 definiu pesquisa-ação como uma forma de investigação-ação, 

que utiliza técnicas de pesquisa que informam as ações que serão  tomadas 

para melhorar a prática, ou seja, a ação está presente novamente. 

Esse mesmo autor caracteriza a pesquisa-ação como inovadora, 

contínua, pró-ativa, participativa, intervencionista, problematizada, 

deliberada, documentada, compreendida e disseminada:  

 Contínua e não repetida ou ocasional, por que não se 
pode repetidamente realizar pesquisas-ação sobre a 
prática de alguém, mas deve-se regularmente trabalhar 
para melhorar um aspecto dela de modo que deva ser 
mais freqüente do que ocasional. 
Pró-ativa com respeito à mudança, e sua mudança é 
estratégica no sentido de que é ação baseada por meio 
da análise de informações de pesquisa. 
Participativa na medida em que inclui todos os que de 
um modo ou de outro, estão envolvidos nela e é 
colaborativa em seu modo de trabalhar. 
Intervencionista no sentido de fazer as coisas 
acontecerem. 
Sempre começa a partir de um tipo de problema e 
muitas vezes se aplica o termo “problematizar” por que 
esse tipo de pesquisa na prática reflexiva trata o 
problema como um problema em si mesmo. 
Deliberativa porque, quando se intervém na prática 
rotineira está se aventurando no desconhecido, de modo 
que é preciso fazer julgamentos competentes a respeito 
como, por exemplo, daquilo que mais provavelmente 
aperfeiçoará a situação de maneira mais eficaz. 
Documenta seu progresso, muitas vezes, por meio de 
compilação de um “portfólio”. 
Compreendida por meio das explicações necessárias 
dos fenômenos. 
O conhecimento adquirido destina-se a ser 
compartilhado com outros da mesma organização ou 
profissão47 (grifo nosso)  
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Diante do exposto, concluiu-se que a pesquisa-ação proporciona um 

processo coletivo de aprendizagem e politização, cujo “compromisso com a 

emancipação e com a ação reflexiva, articula teoria e prática, para desvelar 

a realidade e transformá-la no sentido de fazer com que todos exerçam sua 

cidadania e aprendam no processo46”. 

Nesse modelo objetiva-se a melhoria de conduta e alterações de 

valores no contexto do sistema social vigente, de superação das 

desigualdades existentes no processo de aprendizagem, de construção do 

conhecimento e de ampliação acerca da realidade. Os envolvidos trabalham 

como agentes sociais em igualdade de poder de decisão, mas sem com isso 

confundir as atribuições distintas e necessárias46.  

Concordamos com Thiollent ao considerar que na pesquisa-ação o 

planejamento é muito flexível, o que nos permitiu iniciar o trabalho buscando 

construir um caminho, fixando apenas o ponto de partida e o de chegada. 

Como ponto de partida, estabelecemos o contato com a escola e a 

implantação do projeto de biomonitoramento; como ponto de chegada a 

realização do biomonitoramento da poluição atmosférica na cidade de 

Cubatão45.  

Como proposto na pesquisa-ação, não precisávamos seguir uma 

ordenação nas fases da investigação, portanto, por várias vezes - como será 

descrito no capítulo a seguir - ocorreram alterações na forma de conduzir o 

trabalho, motivadas por melhorar a própria dinâmica com a escola, e até 

mesmo pelas novidades que os pesquisadores do LPAE se depararam. 
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Ao longo do processo as ações desenvolvidas na intervenção foram 

orientadas de acordo com a pedagogia crítica referenciada no pensamento 

de Paulo Freire, quando propõe que:  

Na prática problematizadora, vão os educandos 
desenvolvendo o seu poder de captação e de 
compreensão do mundo que lhes aparece, em suas 
relações com ele, mas não mais uma realidade 
estática, mas como uma realidade em transformação, 
em processo 48 .  
 

Nesse sentido, pretendíamos por meio desse projeto, realizar  uma 

prática de caráter reflexivo em que as ações proporcionem a ampliação da 

forma de compreensão do mundo não  passivamente como na “educação 

bancária”V, mas sim com uma intervençao crítica na realidade48. 

 

 

2.3  Coleta dos dados 

Iniciamos essa pesquisa com os desafios que segundo Tozoni-Reis, 

são propostos pela pesquisa-ação: “... o de pesquisar e o de participar, o de 

investigar e educar, realizando, nesse processo educativo, a articulação 

entre a teoria e prática”49. 

Por estarmos “mergulhados” na realidade dos dados estudados, o 

objeto se torna a nossa própria prática. Para ContrerasVI apud Jordão50 “a 

investiga-ação não é um estudo do que os outros fazem, mas de nossas 
                                                 
V Educação bancária é entendida como aquela centrada no educador, que conduz os 
educandos à memorização mecânica dos conteúdos, inibindo o poder criador dos mesmos. 
Não há diálogo entre educador e educando, não permite a reflexão. Existe uma 
verticalização do processo educacional, em que o educando é colocado em estado total de 
passividade como meros “objetos”. 
 
VI Contreras, J. La investigación el la acción. Cuadernos de Pedagogia, n. 224, p.7-19. 1994. 
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próprias práticas” e, nesse contexto, pergunta-se: - Como garantir a 

obtenção dos dados quando se está agindo?  

Para tanto, buscamos na construção da pesquisa elencar 

ações/momentos considerados formais para a coleta e análise dos dados. 

Técnicas convencionais de coleta e interpretação dos dados foram utilizadas 

no processo como meio de informação45. Os dados foram organizados em 

dois grupos: procedimento de intervenção e procedimento de coleta de 

dados.  

 

2.3.1  Procedimento de Intervenção  

A descrição completa das etapas da intervenção constará no capítulo 

a seguir, descreveremos aqui, apenas os procedimentos que foram 

utilizados como dados na pesquisa. 

• Reuniões 

No início, o grupo se reunia uma vez por semana para discutir as 

ações. Com o tempo, as reuniões passaram a ser quinzenais. Nas 

reuniões, realizávamos o planejamento das ações, discutíamos o 

cronograma do biomonitoramento e as atividades do grupo. 

• Curso de biomonitoramento  

Foi realizado em quatro etapas distintas com a finalidade de 

instrumentalizar os alunos, para utilizar a técnicas do bioensaio 

escolhido e realizar as leituras e contagem das células. Na primeira 

etapa do curso foram ensinadas as técnicas do bioensaio; na 

segunda etapa, o treinamento das leituras; na terceira etapa, o 
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aperfeiçoamento das leituras; na última, a padronização das leituras 

das lâminas, para que os alunos responsáveis pelas leituras tivessem 

um modelo único de leitura.   

• Biomonitoramento  

Para sua realização foi elaborado o mapeamento da cidade, 

observamos assim a proximidade ou distância do pólo industrial, 

presença ou não de vias rodoviárias e trânsito local intenso. Foram 

escolhidos sete bairros para a instalação das estações de 

biomionitoramento. O cultivo das plantas ocorreu em 140 vasos do 

tipo jardineira. Cada estação contou com a exposição de vinte vasos 

de plantas. Foi realizada a distribuição das plantas e a coleta mensal 

das inflorescências, (foram realizadas três coletas). Após o término 

das coletas realizaram-se as leituras das células e a contagem dos 

micronúcleos. As análises estatísticas dos resultados foram 

realizadas pelos pesquisadores do LPAE, e, posteriormente, 

discutidas com os alunos. 

• Construção do site  

Foi realizada uma oficina de mídia digital por uma jornalista, com o 

objetivo de informar aos alunos sobre a construção do site e propor a 

contribuição dos mesmos; 

• Aulas/palestras  

As aulas e palestras foram propostas de acordo com a necessidade 

de serem abordados e ou aprofundados determinados temas. Para o 

cultivo e plantio da Tradescantia pallida, foi realizada pelos técnicos 
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da chácara Onuki uma aula sobre plantio, cultivo e manutenção das 

plantas. Uma palestra com a Promotora do Meio Ambiente de 

Cubatão Dr Liliane Garcia, que abordou o cenário de contaminação 

ambiental passado e presente da cidade, uma aula com o Prof. Dr. 

Luiz A. A. Pereira pesquisador do LPAE, sobre os problemas de 

poluição ambiental e a saúde das pessoas. 

• Entrevista com o pesquisador acadêmico Dr. Paulo Saldiva  

Essa entrevista foi realizada, para que os alunos conhecessem um 

pesquisador da área ambiental e para utilizar as informações no site 

do projeto. 

• Grupo focal  

Observação de um grupo focal. Segundo Gatti51:  

 ...é uma técnica de levantamento de dados muito rica 
para capturar formas de linguagem, expressões e tipos 
de comentários de determinado segmento,...[ ] 
lembrando que não está realizando uma entrevista com 
um grupo, mas criando condições para que este se 
situe, explicite pontos de vista, analise, infira, faça 
críticas, abra perspectivas diante da problemática. 
 
 

Nessa pesquisa, o grupo focal realizado com os alunos teve por 

finalidade além de fornecer dados, proporcionar um momento de troca de 

conceitos, atitudes, condições de discussão sobre o tema e uma maior 

integração entre os alunos. 
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2.3.2  Procedimento de coleta de dados 

Como procedimento inicial, realizamos ações de intervenção, que, 

depois, se tornaram dados da pesquisa. 

Foi utilizada a técnica da observação participante, pois, de acordo 

com André, o “pesquisador tem sempre um grau de interação com a 

situação estudada, afetando-a e sendo por ela afetado”52. As observações 

foram realizadas nas reuniões semanais em que as ações do grupo eram 

discutidas, nas palestras e nas atividades desenvolvidas pelos alunos. Além 

da observação participante, utilizamos também as gravações em vídeo de 

todas as atividades do projeto Coração Roxo. O grupo focal com os alunos 

foi transcrito para fins de análise. 

 

 

2.4  Análise de dados 

 

Como já se disse anteriormente, o trabalho teve início como uma 

intervenção, tornando-se objeto de pesquisa posteriormente, durante o 

processo surgiu uma grande variedade de dados que poderia ser analisada 

a partir de diferentes perspectivas. A escolha da perspectiva da educação 

ambiental para orientar a análise dos dados obtidos foi feita com o intuito de 

avaliar as possibilidades e os limites que a ação de intervenção 

desenvolvida oferecia para transformação dos sujeitos envolvidos nela. 

Nesse sentido, a educação ambiental, enquanto área de conhecimento, 
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fornece elementos teóricos e metodológicos importantes para sustentar a 

análise aqui pretendida. A seguir abordaremos esse referencial teórico. 

 

 

2.5  Educação Ambiental 

 

2.5.1  Trajetórias  

Não pretendemos aqui elaborar uma revisão histórica da Educação 

Ambiental, já que vários autores dentre os quais: Dias53, Cascino54 e 

Reigota55, entre outros, detalham essa evolução em seus estudos. 

Destacaremos alguns marcos que consideramos importantes para 

compreensão da EA. 

Segundo Carvalho5656, a EA é “herdeira direta do debate ecológico”, 

iniciado em meados da década de 60 do século XX e originário nos 

chamados novos movimentos sociaisVII. Ela foi 

...concebida inicialmente como preocupação dos 
movimentos ecológicos com uma prática de 
conscientização capaz de chamar a atenção para a 
finitude e a má distribuição no acesso aos recursos 
naturais e envolver os cidadãos em ações sociais 
ambientalmente apropriadas.  

 

Em 1968, foi realizada uma reunião em Roma, em que cientistas 

discutiram o consumo e as reservas de recursos naturais não renováveis e o 

                                                 
VII Movimento social de contra cultura, desencadeado na década de 60 do século XX 
iniciado na Europa e nos Estados Unidos que se estendeu para o hemisfério Sul atingindo o 
Brasil e a América Latina. 
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crescimento da população mundial até o século XXI. Esse grupo, conhecido 

como o Clube de Roma, publicou suas conclusões no Relatório Limites do 

Crescimento54.  

Esse relatório foi alvo de críticas dos países em desenvolvimento, 

pois era visto como limitador do crescimento dos mesmos. Em contra 

partida, trouxe a discussão ambiental para nível mundial, desencadeando 

fóruns de discussão desde então55. No cenário mundial, a Educação 

Ambiental entrou em pauta como discussão de política pública na Primeira 

Conferência Mundial do Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, na Suécia, 

em 1972, realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU)53. Essa 

conferência teve como mérito o reconhecimento da necessidade de se 

educar o cidadão para solucionar problemas ambientais, levantando a 

bandeira da participação popular, como forma de fortalecer sua co-

responsabilidade na fiscalização e no controle dos agentes de degradação 

ambiental55.   

Em 1975, ocorreu o Seminário Internacional sobre Educação 

Ambiental em Belgrado, na Iugoslávia, ao final desse encontro foi elaborado 

o documento intitulado - “Carta de Belgrado”. Fundamentalmente, esse 

documento chama a atenção para a importância de se investir em um novo 

tipo de educação, que requer “um novo e produtivo relacionamento entre 

estudantes e professores, entre a escola e a comunidade, entre os sistemas 

educacionais e sociedade”57. 

Como desdobramento dos encontros anteriores em 1977, na Geórgia, 

ex-URSS, aconteceu o Primeiro Congresso Mundial de Educação Ambiental 
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(Conferência de Tbilisi), que definiu como função da EA criar uma 

consciência e compreensão dos problemas ambientais e estimular a 

formação de comportamentos positivos. Estabeleceu como principais 

objetivos fortalecer a consciência, os conhecimentos, o comportamento, as 

aptidões e a participação58. Durante a conferência, estabeleceu-se que a EA 

deve dirigir-se a pessoas de todas as idades, atingir todos os níveis de 

ensino, atuar como educação formal e não formal, fomentar a elaboração de 

comportamentos positivos de conduta, ter característica continuada e base 

interdisciplinar. Teve início assim a discussão global sobre a criação de 

condições para formar uma consciência ambiental e promover seu 

crescimento59 .  

No Brasil, a EA aparece em diversos textos legais anteriores as 

conferências citadas acima. Em 1965, o Código Florestal foi instituído pela 

Lei 4.771, estabeleceu no art. 43, a semana florestal a ser comemorada 

obrigatoriamente nas escolas. Como política pública foi instituída desde 

1981, com a edição da Lei 6938/81, que previa a inclusão da EA em todos 

os níveis de ensino. 

 Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o 

artigo 225, parágrafo 1°, inciso Vl, estabelece que seja da competência do 

Poder Público “promover a Educação Ambiental em todos os níveis de 

ensino e a conscientização pública para preservação do meio ambiente”60. 

Na Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente, 

realizada no Rio de Janeiro, em 1992, cidadãos de 170 países assinaram 

tratados nos quais se reconhece o papel central da educação para a 
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“construção de um mundo socialmente justo e ecologicamente equilibrado”, 

o que requer “responsabilidade individual e coletiva em níveis local, nacional 

e planetário”. Paralelamente à conferência, ocorreu o Fórum Global em que 

se estabeleceu o tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global61, definindo o marco político do 

projeto pedagógico da EA, esse tratado está na base da Formação da Rede 

Brasileira de Educação Ambiental56. 

Em 1998, o Ministério da Educação e Desporto (MEC) publica os 

Parâmetros curriculares Nacionais (PCNs) como  proposta de reorientação 

curricular da Secretaria de Educação Fundamental desse ministério, que 

insere meio ambiente como um dos seis temas transversais. Essa iniciativa 

deu-se no âmbito do MEC, porém a comunidade escolar tomou 

conhecimento dos PCNs62 somente depois de pronto. 

Em 1999, foi promulgada a Lei Federal nº 9795, que instituiu a Política 

Nacional de Educação Ambiental, posteriormente regulamentada por meio 

do Decreto nº 4281, de 25 de junho de 200263. 

O Art. 4º da Lei 9795/99 estabelece como princípios básicos da EA: 

 
I- o enfoque humanista, holístico, democrático e 
participativo; 
II- a concepção do meio ambiente em sua totalidade, 
considerando a interdependência entre o meio natural, 
o sócio econômico e o cultural, sob o enfoque da 
sustentabilidade; 
III- o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, 
na perspectiva da inter, multi e trandisciplinaridade; 
IV- a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho 
e as práticas  sociais; 
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V- a garantia de continuidade e permanência do 
processo educativo; 
VI- a permanente avaliação crítica do processo 
educativo; 
VII- a abordagem articulada das questões ambientais 
locais, regionais, nacionais e globais; 
VIII- o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à 
diversidade individual e cultural. 
 

O Art. 5º da Lei 9795/99 estabelece como objetivos fundamentais da 

EA:  

I- o desenvolvimento de uma compreensão 
integrada do meio ambiente em suas múltiplas e 
complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, 
psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, 
científicos, culturais e éticos; 
II- a garantia de democratização das informações 
ambientais; 
III- o estímulo e o fortalecimento de uma consciência 
crítica sobre a problemática ambiental e social; 
IV- o incentivo à participação individual e coletiva, 
permanente e responsável, na preservação do 
equilíbrio do meio ambiente, estendendo-se a defesa 
da qualidade ambiental como valor inseparável do 
exercício da cidadania; 
V- o estímulo à cooperação entre as diversas regiões 
do País, em níveis micro e macrorregionais, com 
vistas à construção de uma sociedade ambientalmente 
equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, 
igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, 
responsabilidade e sustentabilidade; 
VI- o fomento e o fortalecimento da integração com a 
ciência e a tecnologia; 
VII- o fortalecimento da cidadania, autodeterminação 
dos povos e solidariedade como fundamentos para o 
futuro da humanidade. 

 
Diante desse breve histórico, verificamos que no âmbito legal, a EA 

apresenta-se atualizada pelas modernas tendências educacionais. 

 



Referências teórico metodológicos 

 

33

2.5.2  Atuais Tendências  

Ao observarmos os diversos fazeres em Educação Ambiental, 

deparamos-nos com um campo repleto de maneiras distintas de se conceber 

e de se praticar essa ação educativa. Diferentes autores adotam variados 

discursos, permitindo assim a formação de inúmeras concepções. Segundo 

Sauvé, é necessário caracterizá-las para identificar a que melhor convém a 

cada contexto de intervenção64.  No cenário internacional, essa autora 

localiza a EA em 15 correntes diferenciadas devido à maneira como é 

concebida e praticada. 

Dentre as correntes de longa tradição, destaca-se a:  

• Naturalista: centrada na relação com a natureza. O enfoque 

educativo visa aprender coisas sobre a natureza, viver na 

natureza, aprender com ela e associar a criatividade humana à 

natureza; 

• Conservacionista/recursista: tem preocupação com a gestão 

ambiental. Uma “educação para a conservação” dos recursos 

naturais tanto em relação à qualidade quanto à quantidade; 

• Resolutiva: trata de informar ou de levar as pessoas a se 

informarem sobre problemas ambientais, bem como desenvolver 

habilidades para resolvê-los;  

• Sistêmica: objetiva conhecer e compreender as realidades e as 

problemáticas ambientais, identificando os diferentes 
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componentes de um sistema, salientando as relações entre os 

componentes biofísicos e sociais de uma situação ambiental; 

• Científica: o processo é centrado na indução de hipóteses a partir 

de observações e na verificação de hipóteses por meio de novas 

observações ou por experimentações, dá ênfase ao processo 

científico; 

• Humanista: dá ênfase ao cruzamento da natureza e da cultura, o 

ambiente não é apreendido exclusivamente sob os aspectos 

biofísicos; o patrimônio não é somente natural, é igualmente 

cultural; 

• Moral/ética: enfatiza os valores ambientais, prescrevendo um 

código de comportamentos socialmente desejáveis; 

 

Correntes mais recentes: 

• Holística: leva em conta o conjunto das múltiplas dimensões das 

realidades socioambientais com as diversas dimensões da 

pessoa de seu “ser-no-mundo”; 

• Biorregionalista: trata-se de um espaço geográfico definido pelas 

características naturais e o sentimento de identidade entre as 

comunidades que vivem no local e seu desejo de adotar 

comportamentos que contribuirão com a valorização da 

comunidade natural local; 
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• Práxica: o foco dessa corrente está na aprendizagem na ação, 

pela ação e para sua melhoria. Uma aprendizagem que convida a 

uma reflexão integrada com a ação e que se retroalimenta; 

• Crítica: inspira-se no campo da “teoria crítica” e fundamenta-se na 

análise das dinâmicas sociais que se encontram nas bases das 

realidades e problemáticas ambientais. Aponta para a 

transformação de realidades, por meio da resolução de problemas 

locais e para o desenvolvimento local; 

• Feminista: adota a análise e a denúncia das relações de poder 

dentro dos grupos sociais. A ênfase está na reconstrução das 

relações de “gênero”, os projetos ambientais oferecem contexto 

para esse fim porque implicam na reconstrução da relação com o 

mundo; 

• Etnográfica: aborda o caráter cultural da relação com o meio 

ambiente. Não impõe uma visão do mundo, leva em conta a 

cultura de referência das comunidades envolvidas; 

• Da ecoeducação: não trata de resolver problemas, mas aproveitar 

a relação com o meio para o desenvolvimento pessoal de uma 

atuação consciente e responsável; 

• Da sustentabilidade: trata-se de aprender a utilizar racionalmente 

os recursos naturais para assegurar as necessidades do amanhã. 

É uma ferramenta a serviço do desenvolvimento sustentável, 

limitada a um enfoque naturalista, pois não engloba as 

preocupações sociais. 
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No âmbito nacional, Layargues coordenou um trabalho, sob 

responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, que considerou algumas 

identidades da EA no Brasil, discutidas por renomados autores da área.  

Dentre elas, temos a EA Crítica, a Ecopedagogia, a EA 

Transformadora, a EA Emancipatória e Alfabetização Ecológica65. 

Para expor os pressupostos da EA Crítica e discutí-los, 

recorremos a dois autores: Carvalho e Guimarães.  

Carvalho19 buscou um posicionamento crítico da educação ambiental, 

referenciado em Paulo Freire fundador do pensamento crítico na educação 

brasileira e defensor de uma educação para formação de sujeitos sociais e 

emancipados, autores de sua própria história. Essa autora propõe que o 

“projeto político-pedagógico de uma Educação Ambiental Crítica seria o de 

contribuir para uma mudança de valores e atitudes, contribuindo para a 

formação do sujeito ecológico”, ou seja, um modelo que visa a constituição 

de “indivíduos e grupos sociais capazes de identificar, problematizar e agir 

em relação às questões socioambientais”. A autora propõe sete 

“formulações que expressam possíveis pretensões de uma educação 

ambiental crítica”, dentre elas citaremos duas:  

Atuar no cotidiano escolar e não escolar, provocando 
novas questões, situações de aprendizagem e 
desafios para a participação na resolução de 
problemas, buscando articular escola com os 
ambientes locais e regionais onde estão inseridas. 
 
Situar o educador como, sobretudo, um mediador de 
relações sócio-educativas, coordenador de ações, 
pesquisa e reflexões-escolares e/ou comunitárias – 
que oportunizem novos processos de aprendizagem 
sociais, individuais e institucionais. 66 
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Para Guimarães, “re-significar a educação ambiental como crítica” 

consiste em diferenciar uma ação educativa que contribua com a 

transformação da realidade, num contexto em que urge a necessidade da 

sociedade encontrar suas soluções para as crises existentes. O autor 

fundamenta os pressupostos em vários autores: Paulo Freire (leitura crítica), 

Milton Santos (espaço) e Edgar Morin (complexo). Por meio desse 

referencial, o autor sugere a perspectiva crítica para a educação ambiental. 

Ele propõe, em primeiro lugar, a instrumentalização dos atores sociais para 

intervir na realidade. Considera necessário desvelar a realidade mas sabe 

que isso não é suficiente, necessitando de uma práxis, “em que a reflexão 

subsidie uma prática criativa e essa prática dê elementos  para uma relfexão 

e construção de uma nova compreensão de mundo”.  O processo educativo, 

numa perspectiva crítica, deve formar e contribuir “pelo exercício de uma 

cidadania ativa, na transformação da grave crise socioambiental que 

vivemos todos”. Ainda segundo o autor, as propostas de ação pedagógica 

de educação ambiental crítica, devem ser desenvolvidas por meio de 

projetos que extrapolem os muros escolares. Devem se propor a construir 

um conhecimento para “além da mera transmissão”, conquistando uma 

práxis de um ambiente educativo de caráter crítico, “para a construção de 

uma nova sociedade ambientalmente sustentável”67. 

Ecopedagogia  

Para essa discussão, fizemos a leitura do artigo “Ecopedagogia”, de 

Maria Rita Avanzi, sustentado pelas concepções de Educação, de 

Sociedade e de Natureza e referenciado no pensamento freireano. A autora 
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considera a educação ambiental como uma mudança de mentalidade em 

relação à qualidade de vida.  Ela procura  estabelecer um processo dialógico 

visando à ampliação da compreensão inicial, acessando uma verdade que 

está encoberta pela apropriação crítica da mesma. Acrescenta a 

necessidade de se lançar um novo olhar para a educação e uma nova 

maneira de ver o mundo que busca pensar a partir da vida cotidiana. A 

natureza é tratada pela Ecopedagogia “como um todo dinâmico, relacional, 

harmônico e auto-organizado....Faz-se referência à Terra como um 

organismo vivo, seguindo as proposições de Lovelock, sobre a hipótese 

Gaia”. Embasa-se no pensamento da nova física, no holismo, especialmente 

em Fritjof Capra e Leonardo Boff e nos povos indígenas latino-americanos68.  

Educação Ambiental Transformadora  

A tendência de EA Transformadora é discutida a partir do artigo 

“Educação Ambiental Transformadora”. Nele encontramos a diferença entre 

a chamada educação ambiental convencional e o bloco em que se inserem 

as abordagens emancipatória, crítica, popular ecopedagogia, popular. A 

adjetivação transformadora é manifestada simplesmente como uma nuance 

inserida no campo libertário da educação ambiental da qual as tendências 

citadas anteriormente fazem parte.  Ele afirma que uma educação ambiental 

é definida no Brasil “a partir de uma matriz que vê a educação como 

elemento de transformação social”. Essa vertente vem se configurando 

desde “1980 pela aproximação de educadores junto a militantes sociais e 

ambientalistas com foco na transformação societária e no questionamento 

radical aos padrões industriais e de consumo consolidados no capitalismo”. 
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A finalidade primordial é “estabelecer processos educativos que favoreçam a 

realização do movimento de constante construção do nosso ser na dinâmica 

da vida como um todo e de modo emancipado”, favorecendo uma educação 

em processo permanente que busca redefinir a forma como nos 

relacionamos conosco, com as demais espécies e com o planeta. 69 

Educação Ambiental Emancipatória   

O artigo a que se refere essa tendência se intitula: “Educação, 

Emancipação e Sustentabilidade: em defesa de uma pedagogia libertadora 

para a educação ambiental”, de Gustavo Ferreira da Costa Lima, que 

apresenta os principais fundamentos políticos e teóricos que justificaram a 

crítica à educação ambiental convencional e o surgimento da proposta de 

uma educação integrada e emancipatória, no contexto da educação 

ambiental realizada no Brasil. Essa perspectiva de educação ambiental é 

compreendida como instrumento de mudança social e cultural, buscando 

responder aos desafios colocados pela crise socioambiental.70 

 Em Educação no processo de gestão ambiental: uma proposta 

de Educação Ambiental Transformadora e Emancipatória, cujo autor é 

José Silva Quintas, afirma-se que EA deve proporcionar condições para 

produção e aquisição de conhecimento e habilidades, e o desenvolvimento 

de atitudes que visem à participação individual e coletiva na gestão do uso 

dos recursos ambientais e na concepção e aplicação das decisões que 

afetam a qualidade dos meios físico-natural e socioambiental, superando 

uma visão fragmentada da realidade. 71 

Em Alfabetização Ecológica: de indivíduos à empresas do século 
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XXl,  de Débora Munhoz,  afirma-se a necessidade de uma alfabetização 

ecológica que  “consiste no conhecimento, internalização e implementação 

de princípios ecológicos nas comunidades humanas”. Para a autora é 

preciso sair de nossa zona de conforto, é imprescindível mudar, o que 

demanda muito esforço, pois é necessário aprender a cooperar com a 

mudança nos outros e consigo mesmo, havendo assim um 

comprometimento com a própria vida72.  

Diante do exposto percebemos que as várias concepções se 

interligam, apresentando diferenças muito tênue entre elas.  

Para Carvalho, a prática educativa em EA ganha sentido “como parte 

da estruturação do campo ambiental e dos contextos políticos e culturais que 

este articula”.  

Há, porém, a necessidade de se construir uma identidade. Para 

construir uma identidade da pesquisa em Educação Ambiental Tozoni-Reis73 

estabeleceu cinco princípios a serem considerados:  

• Produção de conhecimentos para a ambientalização 
da educação; 
• Como na educação a pesquisa em educação 
ambiental deve ser essencialmente qualitativa, pela sua 
necessidade de explorar uma realidade diversa, dinâmica, 
complexa, e específica, oculta nas ações educativas 
cotidianas; 
• A necessidade de qualidade metodológica necessária 
para que a produção de conhecimentos que a 
caracterizam tenha relevância científica; 
• Relevância social – contribuir para que esses processos 
se tornem ambientalmente e socialmente significativos; 
• Exige pensar as configurações internas desse processo 
educativo, tem que ser um processo coletivo, dinâmico, 
complexo e contínuo de conscientização e participação 
social que articule a dimensão teórica e prática. 
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Desse modo, percebem-se relações muito próximas entre a pesquisa-

ação e as tendências descritas por diversos autores para a pesquisa e ações 

em educação ambiental. 

 

 

2.6  Análise das concepções de Educação Ambiental 

 

Silva74, em sua Tese de Doutoramento, a partir de um agrupamento 

das diversas tendências descritas na literatura, propõe uma tipologia de 

análise baseada em três categorias de concepções de educação ambiental: 

Educação Ambiental Conservadora, Educação Ambiental Pragmática e 

Educação Ambiental Crítica. A autora, a partir da análise de programas 

televisivos de educação ambiental voltados à formação de professores, 

selecionou cinco elementos para fins de análise como fundamentais no 

processo educativo. São eles: relação ser humano/meio ambiente, ciência e 

tecnologia, valores éticos, participação política e atividades sugeridas aos 

professores, que estão registradas no quadro a seguir: 
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Quadro 1 - Concepções de Educação Ambiental e dimensões para análise de conteúdo 

Caracterização da Educação Ambiental  
Dimensões de análise Concepção Conservadora Concepção Pragmática Concepção Crítica 
Relação  
ser humano/ambiente 

-dicotomia ser humano-ambiente; 
- ser humano como destruidor; 
-retorno à natureza primitiva (arcaísmo ou 
idilismo); 
-relação de harmonia homem/natureza; 
-ser humano faz parte da natureza em sua 
dimensão biológica (reducionismo 
biológico). 
 

- antropocentrismo; 
- ser humano capaz de usar sem destruir; 
- perspectiva fatalista – precisa proteger o 
ambiente para poder sobreviver; 
- ser humano como biológico e social; 
- lei de ação e reação (natureza vingativa). 

- complexidade da relação; 
- ser humano pertence à teia de relações 
sociais, naturais e culturais e vive em 
interação; 
- relação historicamente determinada; 
- ser humano como biopsico-social, dotado 
de emoções. 

Ciência e Tecnologia - cientista/especialista como único detentor 
do saber; 
- base empirista - conhecimento como algo 
externo ao cientista; 
- ciência como portadora da verdade e da 
razão;  
- produção científica isolada da sociedade. 

- relação entre ciência e sociedade de uma 
forma utilitária; 
- conhecimento científico ocorre de forma 
linear; 
- ênfase nos resultados; 
- resoluções dos problemas ambientais pela 
ciência e tecnologia; 
- supremacia do saber científico sobre o 
popular. 

- conhecimento científico como produto da 
prática humana; 
- interdisciplinaridade na produção do 
conhecimento; 
- processo de investigação envolve rupturas 
e mudanças de rumo; 
- ciência como uma das formas de 
interpretação do mundo; 
- cultura local como conhecimento. 

Valores éticos - questões que envolvem conflitos não são 
abordadas; 
- padrões de comportamento em uma 
perspectiva maniqueísta; 
- todos são igualmente responsáveis pelos 
problemas e pela qualidade ambiental. 

- conflito apresentado como um “falso 
consenso”; 
- solução depende do querer fazer; 
- ênfase nos comportamentos individuais – 
normativo; 
- relação direta entre informação e mudança 
de comportamento. 

- questões controversas são apresentadas 
na perspectiva de vários sujeitos sociais; 
- questões de igualdade de acesso aos 
recursos naturais e distribuição desigual de 
riscos ambientais são discutidas; 
- incentivo a formação valores e atitudes 
direcionadas pela ética e justiça ambiental. 

Política - não há uma contextualização política e 
social dos problemas ambientais; 
- a dimensão da participação política não 
aparece. 

- a participação do Estado com projetos e 
normas; 
- oposição entre o social e o natural; 
- cidadão é o consumidor; 
- propostas de atuação individual. 

- proposta de “cidadania ativa”; 
- responsabilidades das diferentes 
instâncias (sociedade civil, governo e ong); 
- fortalecimento da sociedade civil; 
- ênfase na participação coletiva. 

Atividades propostas - atividades de contemplação; 
- datas comemorativas; 
- atividades externas de “contato com a 
natureza” com fim em si mesma. 

-atividades “técnicas/instrumentais” sem 
proposta de reflexão (ex. separar materiais 
para reciclagem); 
- resolução de problemas ambientais como 
atividade fim; 
- atividades que apresentem resultados 
rápidos. 

- propostas de atividade interdisciplinares; 
- resolução de problemas como temas 
geradores; 
- exploram-se potencialidades ambientais 
locais/regionais; 
- estudo do meio; 
- role-play – tema controverso. 

Fonte: Silva (2007)
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Ao analisarmos esse quadro, percebemos que as ações no campo da 

educação ambiental podem se dar em diferentes perspectivas, refletindo as 

características de cada uma. Essa constatação nos fez refletir sobre a 

intervenção que aqui analisamos. Quais concepções de educação ambiental 

fundamentam as ações desenvolvidas no Projeto Coração Roxo? 

O capítulo a seguir descreve a intervenção de forma cronológica e 

dividida em etapas. Essa descrição se torna relevante para conduzir o leitor 

acerca do processo desenvolvido e também como dado principal para 

análise, atendendo ao objetivo do trabalho em identificar as tendências de 

Educação Ambiental evidenciadas na trajetória da intervenção. 

 

 

2.7  Considerações éticas 

 

O presente estudo teve seu projeto de pesquisa aprovado pelo 

Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da USP CAPPESQ sob nº 

0786/07, o qual autorizou a utilização dos dados coletados para o 

desenvolvimento dessa tese de doutorado. O projeto foi também 

devidamente autorizado pela escola. Todos os participantes do grupo focal 

tiveram suas identidades preservadas. 

 



 

 

3. O PROJETO 

“CORAÇÃO ROXO” 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

 

 



O projeto “Coração roxo” 

 

45

 

3.1  Primeira fase - Onde tudo começou 

 

Durante o processo de licenciamento de instalação de uma 

termoelétrica na cidade de Cubatão, em 2001, o Professor Dr.º Paulo 

SaldivaVIII da FMUSP (Faculdade de Medicina da Universidade São Paulo), 

chefe do LPAE, foi convidado a discutir questões ambientais relacionadas ao 

assunto. Na ocasião, ele manifestou interesse em desenvolver uma 

pesquisa científica com alunos de escola pública na cidade. Esse interesse 

desencadeou o processo inicial de realização do projeto. 

Os pesquisadores do LPAE iniciaram a procura de um professor da 

rede pública de ensino de Cubatão para realizar pesquisa científica a partir 

de seu modelo acadêmico. Essa pesquisa pretendia investigar, com alunos 

do Ensino Médio, a situação ambiental da cidade, cujo histórico de poluição 

suscitou interesse e sempre foi alvo de preocupação. 

Dentre as técnicas de pesquisas desenvolvidas pelo LPAE, o método 

escolhido para o desenvolvimento da pesquisa foi o biomonitoramento com 

plantas e o bioensaio de micronúcleos, por sua realização ser considerada 

viável com alunos do Ensino Médio e condizente com a na realidade de uma 

escola pública. 

 

                                                 
VIII Professor Titular da Faculdade de Medicina da USP chefe do LPAE 
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Esta pesquisadora, na ocasião, por ser professora de escola pública 

em Cubatão e, por desenvolver projetos com alunos do Ensino Médio, foi 

indicada pela Comissão de Educação da Câmara Municipal para conhecer a 

proposta de intervenção e pesquisa do LPAE.  Iniciou-se, assim, a trajetória 

desse projeto de pesquisa de biomonitoramento e educação ambiental em 

escola pública na cidade de Cubatão. 

A Escola Estadual “Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco”, 

onde na época essa autora ministrava aulas, apresentava características 

que foram consideradas importantes para realização do projeto. A Escola 

apresentava em sua grade curricular o Ensino Médio, cujos alunos 

matriculados se encontram na faixa etária de 14 a 17 anos.   

Com o objetivo de envolver o público escolar na produção do 

conhecimento, foram realizados contatos com a direção da escola para obter 

autorização e assim iniciar o projeto. Para o evento de estréia, realizou-se 

uma palestra ministrada pelo Prof. Dr. Paulo Saldiva, cujo objetivo era 

propiciar o acesso livre a alunos e funcionários da equipe escolar às 

informações sobre temas pertinentes. Nessa palestra, o professor abordou 

abordaram-se temas como: o histórico ambiental de Cubatão, a importância 

de estudos ambientais na cidade e a proposta de um projeto científico de 

biomonitoramento passível de realização em escola pública.  

A partir desta primeira ação da universidade no ambiente escolar foi 

realizada uma reunião com os professores da área de ciências da escola. 

Durante a discussão, chegou-se à conclusão de que seria necessário fazer 
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uma seleção dos alunos para participação no projeto, uma vez que trabalhar 

com todos os alunos da escola seria inviável. Com a ajuda dos professores, 

elaborou-se um questionário para avaliar os alunos quanto ao conhecimento 

e interesse acerca de estudos ambientais. Foram selecionados 40 alunos 

para o desenvolvimento do projeto. 

Com o intuito de preparar esses alunos para as etapas seguintes, foi 

realizada uma aula em que os pesquisadores do LPAE ensinaram técnicas 

de biomonitoramento a eles. Em seguida, foram promovidos vários 

encontros que tinham a finalidade de dar continuidade ao projeto junto a 

esse grupo. 

No entanto, logo no início da fase de encontros semanais, vários 

problemas emergiram.Dentre eles: a  falta constante dos alunos, a falta de 

um local apropriado para realização das atividades do projeto e a ausência 

de suporte da equipe escolar, em função das constantes trocas de 

profissionais. O resultado foi o desconhecimento do trabalho em andamento, 

culminando na falta de compromisso e envolvimento da equipe escolar e, 

por conseqüência, dos alunos. 

 Constatou-se assim, a necessidade de mudar as estratégias que 

tinham sido empregadas. Os pesquisadores do LPAE decidiram mudar o 

local d eaplicação da pesquisa, ou seja, mudou-se para outra escola do 

município. 
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3.2  Segunda fase - Os caminhos e descaminhos: 

aprender fazendo  

 

Buscou-se então uma escola que tivesse boa estrutura pedagógica, 

física (auditórios, laboratórios e etc.), administrativa, boa localização e boa 

organização, encontrou-se a Escola Estadual “Professor José da Costa”, 

escola escolhida para o desenvolvimento do projeto. 

Em agosto de 2002, a idéia do projeto foi apresentada à diretora da 

Escola pelo Prof. Dr. Paulo Saldiva. Ela prontamente deu crédito e suporte à 

pesquisa. Com a finalidade de viabilizar o desenvolvimento do projeto, a 

diretora conseguiu o apoio de alguns professores, e disponibilizou as 

dependências físicas necessárias. 

O plano de trabalho previa o início da implantação do projeto no ano 

letivo subseqüente (2003). Considerados os impedimentos observados 

anteriormente, decidiu-se trabalhar com uma classe apenas. 

 A idéia era de trabalhar com os estudantes dentro do horário escolar, 

contando com o comum acordo de alguns professores que eventualmente 

cederiam suas aulas, possibilitando o bom andamento das atividades do 

projeto e da unidade de ensino.    

 

3.2.1  O lançamento do projeto  

Em 2003 foi oficialmente lançado o Projeto Coração Roxo de 

Biomonitoramento e Educação Ambiental na escola. O evento contou com a 
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participação da Dirigente Regional de Ensino, de alguns vereadores municipais, 

do Professor Dr. Paulo Saldiva, da equipe escolar dos pais e dos alunos.   

Foi apresentado aos presentes o plano de trabalho, que envolvia a 

escola como sede de um projeto de pesquisa a ser desenvolvido pelos 

alunos em parceria com a FMUSP. Esta instituição, por sua vez, forneceria a 

estrutura de pesquisa e o acompanhamento necessário. 

 

3.2.2  O início do trabalho com os alunos 

Foi escolhida aleatoriamente uma classe do primeiro ano do Ensino 

Médio matutino que ficaria na escola, por três anos, tempo previsto e 

suficiente para o desenvolvimento do projeto.  

Foi apresentada à turma selecionada, por meio de uma conversa 

na própria sala de aula, a proposta de realizar uma pesquisa científica 

em Cubatão, a fim de saber a situação da qualidade ambiental da 

cidade e correlacionar com o histórico de poluição que marcou a 

identidade da cidade. 

Iniciou-se assim o trabalho com os alunos do então 1º A1 (Primeiro 

Ano do Ensino Médio), no ano de 2003. A classe foi dividida em dois grupos, 

que investigariam, em separado, a qualidade do ar e da água por meio do 

biomonitoramento. Para tanto, foram usadas plantas bioindicadoras, as 

quais seriam expostas em pontos escolhidos de acordo com critérios a 

serem estabelecidos pelo grupo. 

Nessa fase, foi utilizada a metodologia do biomonitoramento realizada 

pelo LPAE para trabalhar o início dessa investigação científica. Mas, ao final 
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de 2004, concluiu-se que ainda não havia sido encontrado o melhor caminho 

para o desenvolvimento do projeto na escola.  

Essa afirmação é feita a partir da observação de um dos aspectos 

relacionados ao objetivo desta pesquisa: os sujeitos envolvidos na pesquisa 

não demonstraram curiosidade em relação ao tema tornando inviável a 

continuidade das ações com a classe inteira. 

Apesar das dificuldades enfrentadas nesse período, o projeto foi 

agraciado com um prêmio do concurso “Projeto Construindo a Nação”IX, em 

abril de 2004. Os alunos ganharam um troféu para escola, que lhes foi 

entregue em solenidade realizada em São Paulo. Além de participarem de 

uma reportagem na revista do concurso. 

 

 

3.3  Terceira fase - Novas mudanças  

 

Os fatos descritos anteriormente indicaram a necessidade de 

mudanças, principalmente, no que diz respeito à forma de seleção dos alunos. 

Decisões precisavam ser tomadas. O episódio de falta de foco 

observado na fase anterior corroborava essa necessidade. Era preciso 

recomeçar e montar um novo grupo de alunos interessados em participar do 

projeto.  Procurou-se então, uma outra forma de seleção: optou-se por 

convidar  todos os primeiros anos do Ensino Médio da escola, que, no 

momento, contava com turmas no período matutino e vespertino.  

                                                 
IX Premiação conferida a trabalhos desenvolvidos por alunos de Ensino Médio do Estado de São Paulo 
que abordem temas relacionados à cidadania. É uma iniciativa do Instituto Brasileiro da Cidadania e 
tem o apoio do governo do Estado de São Paulo e de diversas empresas e entidades.  
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Realizou-se novamente a divulgação do projeto nas classes e os 

interessados se inscreveram. Dois novos grupos foram organizados: um com 

20 alunos dos primeiros anos da manhã e outro, com 20 alunos da tarde. 

Como passo seguinte, os pais ou responsáveis pelos alunos foram 

convidados a participar de uma reunião para conhecer o projeto e suas 

atividades e autorizar a participação de seus filhos ou tutelados. 

 

3.3.1  Reunião de planejamento e estudos 

As atividades do projeto eram realizadas em horários alternados às 

aulas regulares, ou seja, o grupo que estudava no período da manhã 

realizava as atividades do projeto à tarde e, o outro, ao contrário. 

 No primeiro encontro foi apresentado o escopo de desenvolvimento 

do projeto (justificativa, objetivos, cronograma) e iniciou-se o estudo da 

metodologia de investigação científica, cujo objetivo era prepará-los para o 

curso de biomonitoramento (Figura 1). 

 

 

 
 

Figura 1. Reunião com os alunos para apresentação do projeto. 
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3.3.2  Curso de biomonitoramento 

Para a realização do curso do LPAE, o projeto contou com a presença 

de um pesquisador especializado que realizou o curso de biomonitoramento 

com os alunos em quatro etapas: três, na escola e uma, no laboratório da 

faculdade. Esse curso ocorreu ao longo do ano de 2005. 

Dentre as técnicas de biomonitoramento, foi utilizada a de bioensaio 

de contagem de micronúcleos em Tradescantia pallidaX (Trad-mcn). Esse 

teste baseia-se na formação de micronúcleos que envolvem fragmentos 

cromossômicos derivados de quebras moleculares, causadas por erros na 

replicação do DNA, no momento de sua duplicação na prófase l, da meiose.   

As plantas são expostas em locais determinados e colhidas somente 

inflorescências jovens (Figura 2), pois essas possuem botões cujas células 

estão em fase de tétrade (Figura 3), ou seja, quatro células envoltas pela 

mesma membrana. Nessa fase de tétrade, é possível identificar os 

micronúcleos (Figura 5).  

 

 

                                                 
X Planta da família Commelinaceae que vem sendo amplamente utilizada para o 
monitoramento de poluentes ambientais. 
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Figura 2. Inflorescência jovem estágio ideal de coleta. 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Inflorescência jovem com botões em fase de tétrades.  
Foto: Ms Débora-Jã de Araújo Lobo. 
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Após a coleta, os botões jovens são conservados em etanol 70% para 

posterior preparo de análise. Eles são dissecados e esmagados em lâmina 

de vidro, adicionando-se uma gota de corante aceto-carmin. Após esse 

procedimento, os fragmentos são retirados, e uma lamínula é colocada 

sobre o material, leva-se a lâmina ao aquecimento para que o corante seja 

fixado. A lâmina então é pressionada levemente com papel absorvente para 

o achatamento das tétrades (Figura 4). 

 

 

 

 
Figura 4. Esquema de montagem de lâminas para análise de micronúcleos.  
(Ma, 1981) 
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A contagem é feita a partir de um grupo aleatório de 300 tétrades em 

cada lâmina, usa-se o microscópio do microscópio óptico aumentado em 

400X. Conta-se, em seguida, o número de tétrades normais e de tétrades 

com a presença de um ou mais micronúcleos (Figura 5).  

 
 

 

 
Figura 5. Fotomicrografia de células-mãe de grãos de pólen, em fase de tétrades, 
em aumento de 100 X e 400X, com micronúcleo indicado por seta. Foto: Dra. Eliane 
Tigre G. Sant´Anna (FMUSP). 

 

 

3.3.2.1  Primeira etapa  

A primeira etapa foi realizada em três dias. Nessa etapa, os alunos 

aprenderam a manusear o microscópio e a técnica do bioensaio de micronúcleo 

em células mãe de pólen, utilizada para biomonitoramento de ambientes. 

Primeiro dia: apresentação do processo de escolha do botão 

apropriado da inflorescência e identificação das células em fase de tétrades 

no microscópio (Figura 6). 
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Figura 6. Aula teórica sobre biomonitoramento com a Mestre Débora-Jã de Araújo Lobo.  

 

Segundo dia: aplicação prática do conhecimento adquirido no primeiro 

dia, por meio da aprendizagem da técnica de biomonitoramento e, 

preparação das lâminas. Nesse dia, no período da manhã, cinco alunos 

identificaram através do microscópio o botão com as células em fase de 

tétrades e, à tarde, quatorze alunos encontraram o botão certo. Esses 

resultados indicaram e reforçaram que a técnica era viável e poderia ser 

aprendida pelos alunos com facilidade. A estratégia pedagógica utilizada 

nessa ação foi a exposição da teoria associada à parte prática do bioensaio 

(Figura 7). 

 

 
 
Figura 7. Alunos preparando as lâminas para leitura ao microscópio. 
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Terceiro dia: finalização do processo de preparação da lâmina. Para 

facilitar o trabalho, a turma foi dividida em três grupos, que receberam as 

explicações em separado. A seguir, cada aluno cumpria a tarefa de concluir 

a preparação de uma lâmina e de deixá-la pronta para a leitura no 

microscópio. Nesse dia: a turma da manhã preparou quatorze lâminas e a da 

tarde, cinco. Desse modo, concluímos que todas as fases da preparação 

podiam ser desenvolvidas com e pelos alunos. Contudo, é importante 

destacar que nesse dia ocorreram quatro desistências de alunos. Eles não 

compareceram mais ao curso, havendo assim a necessidade de agregar três 

novos alunos ao grupo (Figura 8). 

 
 

Figura 8. Aluno realizando leitura das células. 
 

3.3.2.2  Segunda etapa  

A segunda etapa foi realizada em dois dias, com o treinamento das 

leituras das lâminas ao microscópio. 

Nessa fase os alunos já sabiam preparar as lâminas, havendo, 

portanto, maior tempo para dedicar às “leituras”. Eles aprenderam a 
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identificar os micronúcleos de acordo com orientação técnica da 

pesquisadora do LPAE (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Alunos realizando treino de leituras. 
 

3.3.2.3  Terceira etapa  

A terceira etapa foi realizada em dois dias, com objetivo de fazer um 

balizamento das “leituras” realizadas, ou seja, todos os alunos deveriam saber 

identificar um mesmo padrão de características das células no microscópio. 

No início observou-se que alguns alunos superestimavam o número de 

ocorrências de micronúcleos e outros, ao contrário, subestimavam. Esse 

desequilíbrio nas “leituras” não garantia consistência nos resultados, por isso, a 

importância  de fazer uma seleção de alunos com melhor aptidão técnica para 

as leituras, com o intuito de padronizar a observação dos micronúcleos. 

Havia sete estações de biomonitoramento por essa razão foram 

selecionados sete alunos para realizar as “leituras” celulares das mesmas, 

cada aluno ficou responsável por uma das estações.  

Para que os sete alunos atingissem o padrão técnico esperado, foi 

necessária a ida ao LPAE para realização de leitura no microscópio de cinco 



O projeto “Coração roxo” 

 

59

cabeças, ou seja, um microscópio que possibilita cinco pesquisadores 

observarem a mesma lâmina, ao mesmo tempo. Dessa forma, a 

pesquisadora responsável poderia supervisionar quatro alunos 

simultaneamente durante as “leituras”. Esse procedimento proporcionou a 

padronização das leituras num curto período de tempo (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Alunos realizando leitura de uma única lâmina ao mesmo tempo, 
utilizando o microscópio de cinco cabeças sob a supervisão da pesquisadora 
Débora-Jã de Araújo Lobo. 

 

Concomitantemente às atividades realizadas nos encontros, os 

alunos freqüentavam o laboratório da escola em período contrário ao das 

aulas, para exercitar o que foi aprendido, num esquema de revezamento de 

acordo com a disponibilidade de horários deles (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Treino das leituras. 
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Com o término do curso de biomonitoramento, iniciaram-se encontros 

semanais na escola com todo o grupo e a autora para preparar a realização 

do biomonitoramento. 

Nessa oportunidade, os alunos conheceram, com mais detalhes, 

aspectos da planta e do processo de divisão celular. O objetivo era de 

complementar os conhecimentos adquiridos no curso de biomonitoramento.  

 

3.3.3  Preparação para o biomonitoramento 

O ano de 2006 começou com a intensificação dos encontros 

semanais, visando à preparação dos alunos para o biomonitoramento. A 

partir dessas reuniões, os alunos perceberam a necessidade de buscarem 

outras fontes de conhecimento sobre a situação ambiental da cidade. Fato 

que ocorre com a organização de grupos de estudos.  

Iniciou-se então o mapeamento da cidade para que fossem 

estabelecidos os locais em que seriam expostas as plantas. 

 

3.3.3.1  Mapeamento da cidade 

Os critérios de escolha foram estabelecidos pelo grupo e dispostos da 

seguinte forma: a análise de cada local quanto as prováveis fontes de 

poluentes e a proximidade com as estações de monitoramento da CETESB. 

Esses critérios tinham o objetivo de traçar um panorama ambiental da cidade 

(Figura 12). 
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Figura 12. Vista panorâmica do vale do Mogi e da cidade de Cubatão com as sete 
estações de biomonitoramento indicadas pelas setas. 

 

 

Sete pontos foram escolhidos para exposição das plantas de T. 

pallida na cidade de Cubatão. Os locais determinados para o estudo foram:  

• Vila Nova: bairro tipicamente residencial com trânsito local;  

• Centro: bairro residencial, porém com atividades comerciais e 

trânsito intenso;  

• Jardim Anchieta: esse ponto fica exatamente ao lado da estação-

centro de monitoramento da CETESB, bairro residencial, com 

trânsito local, situado a uma distância de aproximadamente 14 km 

do Pólo Industrial;  
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• Jardim das Indústrias: Bairro localizado na margem direita do rio 

Cubatão, próximo de pelo menos quatro indústrias;  

• Pólo Industrial: ponto localizado na parte central no pólo industrial;  

• Parque São Luiz: bairro residencial, com trânsito local, um dos 

pontos mais distantes do pólo industrial;  

• Pilões (Instituto Florestal):  localizado à margem do rio Cubatão, no 

sopé da Serra do Mar, sendo outro local distante do pólo industrial, 

porém bem abaixo da Rodovia dos Imigrantes, cujo fluxo de 

veículos de carros de passeio como de caminhões é intenso.  

 

3.3.3.2  Local de cultivo das plantas 

Para essa etapa do trabalho, o grupo concluiu que seria necessário 

escolher um local estrategicamente situado e distante das maiores fontes de 

poluição da cidade.  Dessa forma, determinou-se que a chácara Onuki, 

localizada num bairro afastado do pólo industrial, seria adequada. Após 

contato com os responsáveis, estabeleceu-se uma parceria para realização 

do cultivo e manutenção das plantas. Além disso,  um profissional da 

chácara, técnico em jardinagem,  detalhou aos alunos como  o processo 

seria realizado, desde o preparo dos vasos e o tipo de solo padronizado até 

o cultivo. Esse técnico explicou que, após a colocação dos vasos nas 

estações de biomonitoramento, os alunos deveriam realizar a  manutenção 

das plantas (Figura 13). 
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Figura 13. Aula de cultivo das plantas na chácara Onuki. 
 

 

3.3.3.3  Ampliando o conhecimento  

Durante o período de cultivo e preparação das plantas para a 

exposição, algumas atividades foram realizadas, por solicitação dos alunos, 

com o intuito de complementação da formação e ampliação do 

conhecimento desses. Sentiu-se a necessidade de ir-se além do 

biomonitoramento. Para entender a questão ambiental de forma extensiva, 

foram promovidas as atividades descritas a seguir. 

 

3.3.3.3.1  Palestra da Promotora do Meio Ambiente de Cubatão 

Realizou-se, então, uma palestra, na escola citada, pela Promotora do 

Meio Ambiente de Cubatão, Dra. Liliane Garcia. O tema foi “ o cenário da 

contaminação ambiental no município de Cubatão, aspectos legais,  a 

responsabilidade social das indústrias e dos jovens no processo de 

fiscalização e monitoramento”. A promotora comentou detalhes de sua rotina 
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na promotoria do município e informou aos jovens os procedimentos para os 

cidadãos cubatenses  em denunciar crimes ambientais. Os jovens tiveram 

oportunidade de conhecer leis e dados oficiais sobre a realidade ambiental 

de Cubatão, que ainda hoje tem graves problemas e esclarecer dúvidas 

diretamente com uma autoridade  da cidade. Essa palestra foi extensiva a  

alunos da escola que não faziam parte do projeto (Figura 14). 

 

 

Figura 14. Palestra da Promotora do Meio Ambiente de Cubatão. 
 

 

3.3.3.3.2  Aula com pesquisador da área da saúde e meio ambiente 

Na seqüência dessa etapa de atividades, o pesquisador acadêmico da 

área ambiental e saúde, Prof Dr. Luiz Alberto Amador Pereira membro do 

LPAE, ministrou uma aula cujo tema foi “Panorama de exposição e efeitos à 

saúde das pessoas que moram em uma cidade com o histórico ambiental de 

Cubatão”.  O palestrante abordou na palestra alguns aspectos  da vida 

acadêmica e científica e a importância de se estudar o meio ambiente para 

entender a saúde das pessoas, indicando possíveis ações de intervenção que 

busquem melhoria na qualidade de vida da comunidade local  (Figura 15). 
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Figura 15. Aula realizada pelo pesquisador do LPAE D. Luiz Alberto Amador 
Pereira. 

 

 

3.3.3.3.3  Saída a campo 

Uma visita a campo em toda a extensão do Rio Cubatão, foi realizada 

como atividade complementar. O objetivo foi fazer o reconhecimento das 

áreas que margeiam o rio, buscando ampliar a percepção ambiental dos 

alunos.  A visita foi orientada pelo Prof. Dr. Luiz Alberto Amador Pereira e 

por essa pesquisadora com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo, que 

viabilizou a atividade fornecendo  barco e dois monitores.  

Na oportunidade, além das observações in loco do ambiente,  

destacou-se a importância de conhecer a região e os problemas ambientais 

existentes para a preservação do meio ambiente em Cubatão.  

Em um trecho do rio, próximo a uma das margens, os alunos tiveram 

acesso visual a uma  das indústrias do pólo industrial de Cubatão e puderam 

observar o depósito de compostos  químicos que se encontrava a céu 

aberto. Na outra margem do rio, localizam-se casas residenciais do bairro 

Costa e Silva. (Figura 16) 
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Figura 16. Depósito de resíduos químicos à margem do rio Cubatão, visualizado 
durante navegação. 

 

 

A problemática dessa grande massa de resíduos químicos já havia 

sido apresentada aos alunos por meio de fotos aéreas.   

O grupo observou a diversidade da flora em todo o percurso e teve a 

oportunidade de observar o Guará VermelhoXI. (fotos) 

A visita também contou com a presença de dois professores da 

Escola Estadual José da Costa. 

 

3.3.3.3.4  Entrevista com pesquisador 

Os alunos foram à FMUSP com o objetivo de  conhecer o LPAE, os 

projetos de pesquisa desenvolvidos, as técnicas de biomonitoramento 

realizadas pelos especialistas e para entrevistar o pesquisador Prof. Dr. 

Saldiva.  A idéia partiu dos próprios alunos, para ilustrar o site do Projeto 

(Figura 18).    

                                                 
XI Ave considerada rara, com penas de cor avermelhada, devido ao pigmento carotenóide 
presente nos crustáceos, sua principal fonte alimentar. Habitava os mangues cubatenses 
antes dos graves problemas de  poluição ambiental, nas décadas de 70 e 80, voltando a 
povoá-los na década de 90 e,  portanto, considerada símbolo da recuperação ambiental de 
Cubatão.  
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Figura 17. Alunos no pátio da FMUSP 
 

 

 

 

Figura 18. Entrevista com o Prof. Dr. Paulo Saldiva pesquisador do LPAE. 
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3.3.3.4  Apresentação do projeto à comunidade escolar 

Os alunos do Projeto Coração Roxo realizaram sua primeira 

experiência de reedição dos conhecimentos. 

Os alunos do projeto divulgaram, na escola, o trabalho desenvolvido  

e para tal  foram convidados educandos do primeiro ano que tivessem 

interesse no tema. Os alunos apresentaram as técnicas desenvolvidas por 

eles para o biomonitoramento e promoveram discussões à respeito da 

importância de se aprofundar o conhecimento do ambiente no qual se vive, 

visando à melhoria das condições de vida.  

Essa apresentação foi organizada pelos próprios alunos com a 

supervisão dessa autora. Os alunos utilizaram recursos visuais, o 

equipamento de laboratório do projeto e as referências do curso de 

biomonitoramento (Figura19). 

 

 

Figura 19. Apresentação do projeto pelos  alunos a outros alunos da escola. 
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3.3.3.5  O início da exposição das plantas 

As plantas atingiram estágio adulto ao final do ano de 2006 e, assim, 

os alunos distribuíram os vasos nos locais escolhidos, em que 

permaneceriam por todo o período de exposição.  

 

 

Figura 20. Pessoas da casa onde foram deixados os vasos no bairro da Vila Nova. 
 

 

 

 

Figura 21. Pessoas da casa onde foram deixados os vasos no bairro do Centro. 
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Figura 22. Alunos colocando os vasos, cuidando das plantas e a estação de 
monitoramento da CETESB ao lado do local de exposição no bairro Jardim 
Anchieta. 
 

 

 

Figura 23. Estação de biomonitoramento do Jardim das Indústrias, margem direita 
do Rio Cubatão e logo ao fundo a indústria Carbocloro. 
 

 

 

Figura 24. Local de exposição no pólo industrial. 
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Figura 25.  Alunos coletando no Parque São Luis. 
 

 

 

Figura 26. Local de exposição no bairro Pilões, logo abaixo da rodovia dos 
Imigrantes. 

 

No ano de 2006, o projeto recebeu o patrocínio do programa 

REMARXII que proporcionou independência financeira ao projeto. Foram 

adquiridos materiais importantes para sustentabilidade do projeto como 

microscópios, computador, máquinas de fotografar e filmar além de todo o 

material de laboratório necessário. Foram também adquiridos materiais para 

fazer a divulgação do trabalho como camisetas, folderes, banners e a 

construção de um site. 

                                                 
XII Programa de patrocínio de projetos ambientais e sociais da Refinaria Presidente 
Bernardes em Cubatão - Petrobras  
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3.3.3.6  Construção do site do projeto 

Quando o projeto já estava com suas bases de pesquisa formadas e 

com o planejamento completo das atividades que seriam exercidas em 

campo, foi realizada uma oficina de mídia digital. A atividade prática teve o 

objetivo de informar aos jovens sobre a construção do “site” do Projeto 

Coração Roxo www.coracaoroxo.s2w.com.br. 

Durante o encontro, a jornalista que apoiou esse trabalho apresentou 

dados teóricos e práticos sobre a mídia digital, suas interfaces, a relevância 

da divulgação científica e da participação dos alunos com sugestões e 

produção de textos. 

Na oportunidade, o ambiente também foi destinado à exposição de 

idéias sobre a construção do “site”, que deveria disponibilizar diferentes tipos 

de “links” e material para o ensino e aprendizagem. Os alunos opinaram 

sobre os assuntos que deveriam ser publicados e sua forma de publicação. 

Ficou acertado também que o desenvolvimento das habilidades de cada um, 

para produção de textos e imagens a serem publicadas, ficaria à cargo da 

avaliação da jornalista, mediante correção e adaptação dos trabalhos 

entregues. Apresentou-se também um roteiro sobre as divulgações que 

seriam feitas por meio de outros tipos de mídia, como a imprensa, com o 

envio de “releases” para os jornais da região (Figura 27).. 
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Figura 27. Jornalista realizando oficina de mídia digital. 
 

A finalização do trabalho foi feita com o mesmo grupo alunos que 

iniciou o ano. 

 

 

3.3.4  Ano de realizações 

 

Na primeira reunião de 2007, o grupo de alunos e essa autora 

definiram a atuação e propostas de atividades para o ano. Iniciou-se o 

período, realizando-se a primeira coleta das inflorescências. 

 

3.3.4.1  As coletas  

De janeiro a março, foram realizadas três coletas em cada uma das 

sete estações de biomonitoramento. As inflorescências coletadas foram 

fixadas de acordo com a metodologia adotada, aguardando a ocasião do 

preparo das lâminas e leituras (Figura 28). 
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Figura 28. Alunos realizando as coletas. 
 

 

3.3.4.2  As leituras e registros 

Após a finalização das coletas, iniciaram-se as leituras. Os alunos 

freqüentavam o laboratório da escola durante à tarde para realizá-las. Cada 

aluno ficou responsável por ler as inflorescências de um único local sem 

identificação, dessa forma a autora queria evitar possíveis leituras 

tendenciosas, já que eles conheciam as características do local. Os dados 

foram registrados em livros atas, garantindo-se assim a integridade dos 

mesmos (Figura 29).  

 

 

 

Figura 29. Alunos realizando as leituras. 
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3.3.4.3  Palestra para os professores da escola 

Foi proporcionada a todos os professores da escola uma palestra com 

o título: “Mudanças ambientais e climáticas e a saúde”. Discutiu-se, além do 

tema proposto, a importância da realização de pesquisas do meio ambiente 

para a educação ambiental na escola. A palestra foi realizada pelos 

professores, Dr. Alfésio Braga e Dr. Luiz Alberto Amador Pereira, ambos do 

LPAE. Contou-se com a participação de vinte professores de diferentes áreas 

de conhecimento, da diretora e da coordenadora pedagógica (Figura 30). 

 

 

Figura 30. Palestra realizada na escola para os professores. 
 

 

3.3.4.4  O grupo focal  

Realizou-se uma entrevista com os alunos, utilizando a técnica de 

grupo focal, para verificar o andamento do processo, além de proporcionar 

uma maior interação entre o grupo, essa proposta teve também, como 

objetivo, preparar os alunos para a realização de grupos focais com a 

comunidade com o intuito de investigar a percepção ambiental dos mesmos, 

numa tentativa de ampliar a prática de educação ambiental. Essa atividade, 

porém, não foi realizada por impedimentos estruturais. Essa entrevista foi 
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mediada por essa autora com o auxílio da coordenadora pedagógica da 

escola prof.ª Eliana Galdino, na própria escola Prof. José da Costa. A 

transcrição desse trabalho encontra-se nos anexos. 

 

3.3.4.5  Evento de EA na cidade de Cubatão – apresentação do 

Projeto Coração Roxo  

Organizou-se um evento para promover a EA no município e 

apresentar à comunidade cubatense o projeto Coração Roxo. 

Essa atividade foi realizada no Centro de Convenções do município e 

contou com a participação dos alunos do projeto em todas as fases de 

organização do evento, desde a preparação, escolha dos temas, convites e 

divulgação até a organização do local. No evento, eles receberam os 

convidados, fizeram o cerimonial e demonstraram o bioensaio em um local 

previamente preparado. Ao final, deram entrevistas para TV local e jornal 

impresso. (Figura 31) 

 

Nessa ocasião foram oferecidas quatro palestras, cujos temas foram: 

1. “Aspectos do meio ambiente  de Cubatão hoje”- A Promotora do meio 

ambiente de Cubatão, Liliane Garcia, abordou a implantação do pólo 

industrial e suas conseqüências; a qualidade do ar nos bairros de 

Cubatão e a qualidade das águas na baixada santista; iniciativas de 

combate à poluição e os novos padrões de qualidade do ar. 
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2. “Projeto Estuário e a parceria com Projeto coração Roxo”,  Prof. Dr. 

Alfésio Braga, tratando da contaminação na região do estuário; do 

Projeto Estuário, seus objetivos,  dificuldades e a interface com o 

Projeto Coração Roxo. 

3. Projetos de Educação Ambiental patrocinados pela indústria. A 

representante da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão 

(RPBC), Srª. Rosângela Andrade, apresentou um panorama dos 

projetos de educação patrocinados pela indústria e o cenário futuro. 

4. Aspectos ambientais de  Cubatão e a relação com saúde,  Prof. Dr. 

Luiz Alberto Amador Pereira, que abordou temas como: associação 

entre poluição e saúde, ocupação irregular e o impacto gerado  no  

solo, a importância do Projeto Coração Roxo para a FMUSP. 

O evento contou com público de estudantes das escolas públicas da 

cidade, com líderes comunitários, representantes das indústrias, autoridades 

e educadores em geral, inclusive da escola Prof. José da Costa e do LPAE. 
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Figura 31. Alunos do projeto no evento de EA no centro de convenções do 
município. 
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3.3.4.6  Participação em feiras 

Os alunos participaram de duas feiras com objetivo de divulgar o 

Projeto Coração Roxo: 

•  Na RPBC (Refinaria Presidentes Bernardes de Cubatão), onde 

funcionários e autoridades locais visitaram os estandes e 

interagiram com os monitores (Figura 32).  

 

Figura 32.  Alunos do projeto na feira na RPBC. 
 

• Na escola durante a “Terceira Feira de Ciências da Escola 

Estadual Prof. José da Costa”, onde todos os alunos e 

professores visitaram a feira. Esta foi aberta também à visita 

externa recebendo alunos de outras escolas, públicas e 

particulares, da cidade (Figura 33).  

 

 

Figura 33.  Alunos do projeto e professores da escola na feira de ciências.  
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3.3.4.7  Oficinas com alunos de outras escolas  

Mediante compromisso firmado no Encontro de Educação Ambiental, 

a proposta “Projeto Coração Roxo Itinerante” foi colocada em prática.  

Duas escolas foram contempladas no período: 

1. Escola Municipal “Luiz Pieruzzi”. A oficina foi realizada para um 

grupo de trinta alunos da quinta série do Ensino Fundamental do 

período da tarde. Fez-se explanação do  projeto: como foi realizado 

e suas pretensões. Em seguida,  foi demonstrada a técnica do 

bioensaio, para que os alunos da escola pudessem manusear o 

microscópio e visualizar as células fixadas. Em seguida promoveu-

se uma discussão sobre as características ambientais de Cubatão 

(Figura 34). 

 

 

Figura 34. Aula realizada  pelos alunos do projeto na escola municipal Luiz Pieruzzi. 
 



O projeto “Coração roxo” 

 

81

2. Escola Municipal “Vale Verde”. Avaliando a oficina anterior, 

chegou-se à conclusão de que seria necessário propor uma 

atividade para o entrosamento. Assim, iniciou-se a intervenção 

nessa escola com uma atividade que foi chamada de “A Rede”, 

demonstrando a interligação entre os componentes dos 

ecossistemas, seguido de discussão. Logo após, esse momento, 

foi feita uma explanação sobre o projeto e seus objetivos, 

apresentação da técnica do bioensaio e, em seguida, debate. Os 

alunos participantes pertenciam à quarta série do Ensino 

Fundamental, ou seja, faixa etária de nove a onze anos de idade 

(Figura 35).  

 

 

Figura 35. Aula realizada pelos alunos do projeto na escola municipal  “Vale Verde.  
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3.3.5  Apresentação e discussão dos resultados do biomonitoramento 

para os alunos 

 

Os resultados do biomonitoramentoXIII foram apresentados aos alunos 

numa reunião. Para iniciar a discussão, propôs-se foi proposto que os 

mesmos realizassem uma atividade que resgatsse a hipótese inicial,  

levantada durante a preparação do biomonitoramento: a hipótese de  que os 

locais mais próximos do pólo industrial deveriam ser os que apresentariam 

maior quantidade de micronúcleos nas células, evidenciando que quanto 

maior a poluição, maior o dano celular encontrado nas  plantas. No entanto, 

o resultado encontrado no biomonitoramento foi inverso ao esperado, ou 

seja, o local mais distante apresentou maior quantidade de micronúcleos, 

seguido do pólo industrial.  

Apresentado esse panorama de exposição, cada aluno teve a 

oportunidade de levantar hipóteses para o resultado encontrado. 

Nessa discussão, foram levantados  diferentes pontos de emissões 

nessa área, constataram a proximidade de apenas duas indústrias, porém, 

os alunos concluíram que a proximidade com as rodovias Imigrantes e 

Anchieta pode ter acarretado as alterações celulares.  Uma hipótese 

plausível, já que vários estudos mostram que nos grandes centros urbanos 

as emissões veiculares têm contribuído significativamente para o aumento 

da poluição atmosférica.   

                                                 
XIII Os resultados do biomonitoramento constam do anexo B 
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Esse fato levou à reflexão  de que embora as fontes industriais sejam 

determinantes para o comprometimento da bacia aérea de Cubatão, as 

fontes móveis também podem ser consideradas  grandes poluidoras. 
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No âmbito das ações desenvolvidas pelo Projeto Coração Roxo podem 

ser identificadas algumas concepções de EA mencionadas no capítulo dois do 

presente trabalho. No desenvolvimento do Projeto Coração Roxo, em alguns 

momentos, não estava clara a concepção de EA predominante. Essas 

concepções foram identificadas após o término do projeto. Este capítulo 

procura explicitar algumas das concepções encontradas. 

 

 

4.1  Com quais tendências  da EA o Projeto Coração Roxo 

dialogou? 

 

4.1.1  Análise das ações 

A análise baseou-se nas três categorias de concepções de EA 

constantes do Capítulo 2: 

• EA Conservadora; 

•  EA Pragmática; 

•  EA Crítica. 

 

A opção de realizar-se a análise à luz  dessas categorias baseou-se 

no entendimento de que, a nosso ver, esta tipologia espelha, de forma 

sintética e clara, as diferentes concepções de  EA.  
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4.1.1.1  Reunião de planejamento e estudos 

Durante as reuniões de planejamento, contatou-se uma oscilação 

entre as concepções pragmática e conservadora. Em relação à primeira, 

observou-se que a  transmissão do “conhecimento científico  ocorreu de  

forma linear”, uma vez que não houve participação  dos alunos na 

formulação da proposta metodológica do biomonitoramento. Além disso, 

entendeu-se também que, nesse momento, a “relação entre a ciência e  

sociedade (foi estabelecida) de forma utilitária”.  Dentro da concepção 

conservadora, observou-se que “o cientista surge como único detentor do 

saber”, visto que não houve a inclusão dos saberes trazidos pelos alunos.  

 
4.1.1.2  Curso de biomonitoramento 

O curso realizado com os alunos pode ser considerado 

essencialmente pragmático de acordo com o referencial de análise.  Para 

que a técnica do biomonitoramento fosse aprendida pelos alunos foram 

necessárias várias aulas teóricas e práticas para a utilização do microscópio, 

confecção das lâminas, como  leitura dessas. Sendo assim, enfatizou-se o 

“comportamento normativo”, a “supremacia do saber científico sobre o 

popular”, e a utilização de “atividades técnicas instrumentais sem proposta 

de reflexão”. 

 
4.1.1.3  Preparação para o biomonitoramento 

A concepção crítica fica claramente explicitada quando se avalia a 

reflexão dos alunos,  a iniciativa em organizarem-se em grupos de estudos a 

fim de buscarem alternativas para aprimorarem seu próprio  conhecimento 
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sobre a situação ambiental de Cubatão. Esse comportamento dos alunos 

contempla os aspectos dessa concepção em que “o processo de 

investigação envolve  rupturas e mudanças de rumo” e “a ciência como  uma 

das formas de interpretação do mundo”. 

 
4.1.1.4  Mapeamento da cidade e cultivo das plantas 

O estabelecimento, pelo grupo, de critérios de escolha tanto dos locais 

de exposição das plantas, como o de cultivo, podem ser relacionados à EA 

crítica ao tratar  do ”conhecimento científico como produto da prática humana”. 

No entanto, a aprendizagem de preparação das plantas aparece 

dentro de uma concepção pragmática como “atividade técnica sem proposta 

de reflexão”.  

 
4.1.1.5  Ampliando o conhecimento 

 A proposta feita pelos alunos de que fossem incluídas 

atividades complementares ao conhecimento já adquirido, encaixa-se na 

concepção de EA crítica, visto que “a interdisciplinaridade na produção do 

conhecimento”, as “questões controversas serem apresentadas na 

perspectiva de vários sujeitos sociais” assim como a realização de “estudos 

do meio” são identificadas com essa concepção. 

 
4.1.1.6  Atividades realizadas pelos alunos 

O conjunto de atividades desenvolvidas pelos participantes do Projeto 

Coração Roxo identifica-se com a perspectiva crítica,  evidenciada durante a 

realização do projeto, especificamente, nas ações abaixo relacionadas:  
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• apresentação do projeto à comunidade escolar; 

• oficinas com alunos de outras escolas; 

• evento de EA para a comunidade; 

• participação em feiras 

 
Dentro dessa conceituação teórica destacam-se vários como os 

elementos para classificação das ações em que os alunos do projeto 

interagiram com seus pares (apresentação do projeto à comunidade 

escolar/oficinas com alunos de outras escolas): “ciência como uma das 

formas de interpretação do mundo”, “incentivo à formação de valores e 

atitudes direcionados pela ética e justiça ambiental” e “proposta de cidadania 

ativa”.  

Nas ações em que houve interação dos alunos com a comunidade 

(evento de EA para a comunidade/ participação em feiras), destacam-se os 

tópicos: “responsabilidades das diferentes instâncias”, “fortalecimento da 

sociedade civil”, “ênfase na participação coletiva”, “questões de igualdade de 

acesso aos recursos naturais e distribuição desigual de riscos ambientais 

são discutidas” 

 
4.1.1.7  Construção do “site” do projeto  

No processo de construção do “site” do projeto, durante a  

apresentação da proposta, que  ainda estava em construção, houve a 

participação dos alunos no processo de  elaboração. A participação ativa 

dos alunos, ficou evidente nas  sugestões dadas para a escolha dos sujeitos 

das entrevistas publicadas no site e nos conteúdos abordados, assim como 



O Projeto Coração Roxo e a  Educação Ambiental 

 

89

na  forma de realização da atividade, o que  corrobora com a perspectiva 

crítica como “proposta de atividade interdisciplinar”.  

 
4.1.1.8  O biomonitoramento 

Os conceitos adquiridos no curso de biomonitoramento foram 

aplicados nesse momento do projeto, nas atividades de exposição das 

plantas, nas coletas e nas leituras das lâminas assim como nos registros do 

número de micronúcleos. Assim como também no curso e nas ações, a 

perspectiva presente foi pragmática, na ênfase dada “ao comportamento 

normativo”, ao “conhecimento científico (que) ocorre de forma linear” e à 

utilização de “atividades técnicas instrumentais sem proposta de reflexão”. 

Todavia, na apresentação e discussão dos resultados do 

biomonitoramento com os alunos, ficaram evidentes aspectos da perspectiva 

crítica, uma vez que os alunos demonstraram aptidão ao realizar associação 

entre o conhecimento adquirido ao longo do desenvolvimento do projeto e a 

formação de novos conceitos, colocando em prática à “interdisciplinaridade 

na produção do conhecimento”. 

 
4.1.1.9  O grupo focal  

A utilização da técnica de  grupo focal promoveu uma maior interação 

entre os alunos, já que se trata de uma técnica participativa, considerada 

portanto, dentro da perspectiva crítica. 

Após a análise das ações, constata-se que o Projeto Coração Roxo 

se identifica com a perspectiva conservadora e a pragmática, em alguns 
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momentos do projeto, como, por exemplo, na primeira reunião de 

planejamento e estudos, no curso do biomonitoramento e na aprendizagem 

do cultivo das plantas. Entende-se que as perspectivas citadas embasaram 

essas fases por terem sido empregados procedimentos  aprendidos e 

reproduzidos pelos alunos. 

Contudo, no restante das ações, fica  evidente a perspectiva crítica,  

indicando  um processo de aprendizagem dinâmico e reflexivo, que buscou a 

apropriação do conhecimento ambiental local  para  intervir na comunidade.  

 

 

4.2  O Projeto Coração Roxo na perspectiva dos alunos 

 

Faz-se agora a  análise dos dados obtidos por meio da  técnica do 

grupo focal. O procedimento adotado nessa perspectiva está relacionado à 

coleta de opiniões e agrupamento das mesmas para facilitar o estudo. 

A análise das concepções em EA encontradas, foram categorizadas a 

partir de suas falas e estão de  acordo com o referencial teórico utilizado 

neste estudo.  
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Quadro 1. Categorização das falas dos alunos nas concepções de EA 

encontradas 

 Conservadora  Crítica 

T:.....eu achava assim que Cubatão estava 
muito ruim na década de 80, mas que 
agora estava tudo certo, que agora estava 
tudo bem, até porque a gente ouve dos 
nossos políticos assim, que tá tudo bom. 

 

T: (....) através das pesquisas que a gente 
fez no projeto, das entrevistas, do livro que 
sobre Cubatão que agente leu, aí eu 
comecei a ver que não é bem assim, que tá 
controlado, mas que ainda precisa ter um 
cuidado. Não está resolvida a situação. 

A: A mídia mostrava que tinha recuperado 
a cidade, que tava 100%  melhorada (...) 
Falam que o guará voltou.  

A. Mas entrando no projeto eu vi que não 
era bem assim, que tava meio termo ainda. 
(...) o solo continua contaminado. (...) acho 
que foi uma recuperação (...) disfarçada, 
maquiada. 

N: ..... antes de entrar, ninguém se 
preocupa em realmente procurar saber se 
a cidade tá ou não. (poluída) (...) Então eu 
achava assim “se estão falando que os 
guarás vermelhos voltaram, acho que a 
poluição diminuiu sim”. 

 

N: Mas hoje em dia quando a gente 
trabalha com meio ambiente, com as 
plantas, entendeu? Com esses fatores a 
gente descobre que não é bem assim, tem 
muita coisa ainda que tem que ser 
melhorada, e muita gente tem que tomar 
consciência disso. Começar a procurar a 
resposta.  
 

R2: a mídia (...) fala que tá super bom, e se 
você não tem consciência daquilo, não 
participa de algo mais pra saber se aquilo é 
verdade ou não, você vai acreditar. Todo 
mundo vai acreditar. Eu mesmo acreditava 

R2. Só depois que eu entrei no projeto que 
eu comecei a olhar, a ver com outros olhos, 
mais diferente. 
 

J3:  Até na escola também, quando está 
próximo ao aniversário da cidade, querem 
que faça uma redação ou trabalho e 
sempre que você vai pesquisar e histórico 
da cidade, você encontra essas 
informações. Desde o inicio, de como é foi 
esses acontecimentos, e a melhora, e 
conta que Cubatão se recuperou. 

J3. Entrando no projeto (...) você não se 
deixa influenciar fácil pela mídia, ou pelas 
pessoas que te falam alguma coisa “isso é 
o certo”. Mesmo você achando que não, 
você se influencia. Já é uma cultura de 
mudança. 
 
J2: Eu acho que quando a gente (...) 
começa a se interar do assunto, você 
começa a ter uma nova visão, um novo 
jeito de olhar, de ver as coisas. Quando 
você não conhece, você não... 
 
J3: Não tem  senso crítico. É fácil de se 
influenciar pela opinião do outro. 
 
T: (...) eu acho que o projeto deu pra gente 
senso crítico. Você saber analisar as 
coisas, e fazer uma relação “é verdade/não 
é verdade” (...) Pra mim as palavras chaves 
são essas. O projeto deu uma visão 
diferente pra gente, um ponto de vista 
diferente. 
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As falas reproduzidas acima demonstram claramente a mudança de 

concepção de  EA conservadora para EA  crítica, a partir do envolvimento 

desses alunos com o Projeto Coração Roxo.   

É preciso ressaltar que não foi observada a concepção pragmática em 

nenhuma das opiniões expressas. 

Nas falas destacadas, no quadro 1, observa-se que há um consenso 

de que a principal fonte de conhecimento sobre as questões ambientais se 

originou da mídia local. Outra questão que ficou evidente é a relação entre  

conhecimento e a da realidade circundante. Eles conseguiram formar suas 

próprias opiniões e até influenciar outras pessoas em seus julgamentos. 

Para Carvalho56 , o homem ao interagir com o ambiente produz um 

recorte da realidade, constrói “percepções leituras e interpretações do 

ambiente que o cerca”.  A partir do conhecimento da realidade local, os 

alunos adquiriram o “poder” de serem propagadores desses conhecimentos 

para a comunidade intervindo na formação de opiniões mais aprofundadas 

sobre as questões ambientais locais. 

Com relação ao objetivo de analisar as possibilidades de 

contribuições  do Projeto  Coração Roxo aos  alunos participantes, a partir 

de suas perspectivas, destacam-se as seguintes falas: 

B: (...)me ensinou várias coisas, e tá me ajudando a 
entender cada vez mais o dia-a-dia da nossa cidade assim, 
entendeu? Tô até gostando de ler jornal, assim na parte das 
cidades. 
 
J3: Porque futuramente, quem sabe, alguém possa seguir 
uma carreira que envolva o meio ambiente. Você adquiri 
conhecimento, experiências que vão servir pra vida toda.  
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J2: Participando do projeto você tem um conhecimento 
maior. Ainda mais quem tá no último ano ( do Ensino Médio) 
agora. Tem que decidir o que vai fazer, então o projeto dá 
uma visão do que realmente você pode querer fazer ou  vir a 
fazer.   
 
T: Pra mim uma coisa muito legal que o projeto proporciona 
é a gente conhecer sumidades. Assim, quando na vida a 
gente ia conhecer o Paulo, o Dr. Paulo Saldiva? 
Normalmente assim, nunca. Então eu acho que uma coisa 
muito legal do projeto são essas pessoas que a gente tá 
conhecendo, as pessoas certas, assim... os top tops, os 10 
mais. 
 
A: Eu tava vendo na internet , o currículo do Paulo, o 
currículo lattus (lattes) é gigantesco! Tem bastante folhas! 
 
T: É, e o Dr. Alfésio, Dr. Luiz, Dra. Liliane Ferreira, e até a 
Nilva mesmo. Onde nós teríamos a oportunidade de 
conhecer essas pessoas com o currículo tão bom, que tem 
tanto pra passar, pra gente sugar deles o conhecimento? 
 
N: Acho que isso ajuda a construir nosso caráter(...). A gente 
vai crescer como pessoa, não só tá ajudando nossa vida, 
mas a acreditar na nossa capacidade.  As pessoas que 
convivem com a gente são as que acabam construindo a 
gente, construindo o nosso caráter. 
 
T: Tem uma frase de um professor nosso que fala “se eu 
sou tudo aquilo que eu sei, logo sou um pouco de cada um 
que me ensinou”. E eu achei isso tão bonito, porque é 
verdade. Nós somos um pouquinho de cada um que nos 
ensinou o que sabemos. Nós pegamos e construímos o que 
nós somos. 
 
A:Tantas coisas boas pra gente, convívio de outras pessoas, 
aprendizado, e até desenvolver a carreira... quem sabe? 
Alguns  querem ser biólogos, outros querem trabalhar na 
área ambiental.  
 
 
N: Já pensou se eu fosse política da cidade? Nossa, ia fazer 
um rebuliço!  
 
A: Oh! Secretária do Meio Ambiente! 
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Observa-se claramente na fala dos alunos a importância da 

participação no projeto e sua influência: 

Na escolha da carreira profissional, presente em diversas expressões 

como “(...) seguir uma carreira que envolva o meio ambiente (...)”. 

Na mudança do seu comportamento na busca por informações, como 

na fala “(...) to até gostando de ler jornal (...)”. 

Na construção de seu caráter, verbalizado por alguns alunos como o 

que destacamos “Nós somos um pouquinho de cada um que nos ensinou o 

que sabemos. Nós pegamos e construímos o que nós somos”. 

 

 

4.4  A parceria escola/universidade 

A princípio, a proposta de intervenção em EA do LPAE se preocupava 

exclusivamente com a transmissão de conhecimentos técnico-científicos já 

desenvolvidos no laboratório, como instrumentos para realização de uma 

investigação do meio ambiente no sentido restrito de aprimorar o ensino de 

ciências. Contudo, no desenvolvimento do projeto, observou-se a 

necessidade de buscar referenciais de EA para nortear e ampliar as ações 

de intervenção para que não se restringissem à mera transmissão de 

conhecimento de uma técnica de laboratório e, sua reprodução.  

Nesse sentido, houve, a incorporação parcial da perspectiva crítica na 

proposta do LPAE. Isso se verificou na busca pelos referenciais de EA. Em 

Silva74 essa mesma idéia é encontrada quando a autora afirma que  EA crítica 
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é a mais pertinente para o contexto escolar, pois atribui  “papel fundamental a 

dimensão política e à práxis educativa”.  

Corrobora com  a proposta do LPAE, a afirmação de Jacobi75 que  a 

desinformação causa um distanciamento de práticas comunitárias baseadas 

na participação e no envolvimento dos cidadãos. Entende-se, portanto, que 

EA é necessária para modificar um quadro de crescente degradação 

socioambiental vivido na atualidade. 

Reigota76 esclarece ainda que a EA deve apontar para propostas 

pedagógicas centradas na conscientização e mudança de comportamento. 

Essas propostas devem passar da simples observação e constatação dos 

problemas do cotidiano, para objeto de conhecimento sistematizado e 

contextualizado77.  

Observou-se ainda que a EA desenvolvida pelo  LPAE seguiu os 

pressupostos referenciados, produzindo assim conhecimentos sobre a 

realidade estudada e, ao mesmo tempo, realizando um processo educativo e 

participativo para o enfrentamento dessa mesma realidade. 

Essa participação foi observada, na escola, na aceitação do projeto, 

na disponibilidade dos recursos e espaços necessários, no envolvimento que 

se deu por parte dos alunos. No entanto, o corpo docente não estabeleceu 

vínculos com esse trabalho. 
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4.5  Considerações finais 

 

Na Escola Estadual Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 

em que se deu a primeira tentativa, a equipe do LPAE evidenciou a falta de 

incorporação do projeto à dinâmica escolar.  A princípio, a explicação para 

essa ausência de compromisso pedagógico foi a falta de motivação 

suficiente da equipe, porém, a partir do avanço do trabalho  na escola Prof. 

José da Costa, o projeto chegou ao final sem sua “institucionalização”, ou 

seja, apesar de ser um projeto desenvolvido na escola não se tornou um 

projeto da escola. Apesar de  total apoio da coordenação pedagógica, não 

houve o envolvimento dos professores em todas as fases do projeto. 

Apesar de a escola ceder espaço físico, disponibilizar aulas e 

eventual participação dos professores, não se obteve êxito nesse sentido. 

Em avaliação posterior, concluiu-se que  alguns aspectos colaboraram 

nesse sentido.  

Em relação aos professores, ficou claro que houve um envolvimento 

inicial das professoras de Biologia e de Português, visto que ambas 

cederam o tempo de algumas de suas aulas no decorrer da segunda fase 

descrita no capítulo três. No entanto, essas professoras restringiram a 

estarem presentes na classe, durante as atividades, não houve  uma 

participação ativa, elas limitaram-se a  expectadoras apenas . Com isso, as 

discussões e as atividades do projeto só envolveram os alunos e os 

pesquisadores do LPAE. 
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Apesar de essa participação ter sido aquém do esperado, ressalta-se 

um aspecto positivo: a observação do trabalho dos alunos despertou o 

interesse desses professores, estimulando-os a desenvolverem projetos, e a 

escola, a partir de então, passou a ter um grupo de professores que 

elaboravam e desenvolviam seus próprios projetos, obtendo inclusive 

financiamento da CENPXIV para realização dos mesmos. Esses professores 

receberam, no ano de 2005, um prêmio do concurso “Construindo a Nação” 

pelo projeto “Planejador Polivalente Jovem”, em que os alunos envolvidos 

eram protagonistas das suas idéias e o professor, facilitador das ações. 

Outros projetos também foram elaborados e desenvolvidos nesse período, 

dentre eles: “Cientista do Amanhã”, “Arigatô Japão” e feiras de ciências. 

No período em que o Projeto Coração Roxo foi desenvolvido na 

escola, o mesmo constou dos anexos do Plano Gestor da unidade escolar 

como projeto especial desenvolvido em parceria com a Faculdade de 

Medicina da USP e patrocinado pela Petrobrás. 

Observou-se que o modelo de parceria desenvolvido pelo LPAE na 

Escola Professor José da Costa pode ser melhorado desde que os projetos 

subsidiados sejam elaborados pelos próprios professores da escola. 

Compreende-se que projetos concebidos por pessoas externas à escola 

tendem a não serem facilmente aceitos pelo corpo docente.  

Uma outra perspectiva de ação que pode tornar viável um projeto é a 

presença de  um profissional vinculado ao LPAE, com formação pedagógica 
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que se proponha a fazer a intermediação do processo diretamente com o 

corpo docente. 

Um dos desafios aqui apresentados é permitir que alunos do Ensino 

Básico agreguem saberes acadêmicos ao seu cotidiano, de forma a 

colaborar no seu entendimento e relações com o meio ambiente. Contribuir 

para que esses se envolvam em  um processo de descoberta e análise da 

realidade que os cerca,  a fim de romper com os limites impostos pelo 

contexto social no qual estão inseridos, é a principal mensagem que se 

deixa por meio desse trabalho. 
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Conforme já se disse anteriormente na introdução desse trabalho e se 

procurou descrever ao longo dos capítulo apresentados, os objetivos foram 

contemplados, pois verificou-se que: 

 

 O projeto Coração Roxo foi capaz de estabelecer uma parceria 

entre a universidade e a escola. No entanto esta se deu de forma 

parcial, uma vez que apenas o corpo discente envolveu-se em 

todo o processo, da elaboração às atividades na comunidade, o 

mesmo não ocorreu com o corpo docente que se manteve 

distante das ações do projeto. 

 Para que projetos desse porte tenham pleno sucesso é 

necessário que estes sejam elaborados a partir das expectativas 

da comunidade escolar e que haja um profissional vinculado à 

universidade e  responsável pela intermediação. 

 A concepção crítica foi identificada na maioria das ações 

analisadas no estudo, embora em alguns momentos as 

concepções conservadora e pragmática tenham surgido.  

 A participação dos alunos no Projeto Coração Roxo foi 

determinante na mudança da percepção ambiental destes, 

contribuindo na valorização de uma postura crítica e participativa.  

 



 

 

6. ANEXOS 
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ANEXO A 
 
Grupo Focal 
 
 
Nilva: Então, nós vamos começar. Eu tenho um roteiro aqui de quatro 
perguntas. É assim que eu vou seguir, Se acontecer, como vocês viram lá 
com o Prof° Paulo Saldiva, ao longo da conversa surgir alguma coisa, eu 
vou acabar perguntando fora disso aqui. É natural isso, né? Vocês 
perceberam isso lá. Bom, tudo bem? Vamos começar? 
Primeira pergunta pra todos, e responde um de cada vez, na ordem que 
quiser, sem programação, tá? Pessoal, antes de entrar no Projeto Coração 
Roxo, o que você sabia das questões ambientais em Cubatão? Como você 
sabia? Como você ficava sabendo dessas coisas? Como você via Cubatão 
antes de entrar no projeto? Vocês vão precisar agora se reportar à memória 
de vocês, tentar fazer essa volta, ta certo? 
 
T: Antes de eu entrar no projeto, eu achava assim que Cubatão tava muito 
ruim na década de 80, mas que agora tava tudo certo, que agora tava tudo 
bem, até porque a gente ouve dos nossos políticos assim, que tá tudo bom, 
assim né? Através das pesquisas que a gente fez no projeto, das 
entrevistas, do livro que sobre Cubatão a gente leu, aí eu comecei a ver que 
não é bem assim, que tá controlado, mas que ainda precisa ter um cuidado. 
Não está resolvida a situação. 
 
J: Antes eu achava que tinha melhorado, né? 
 
Nilva: Mas você acha que não... 
  
J: Vejo que melhorou assim bastante, mas precisa melhorar mais ainda. 
Mas em questão de como era, como a T falou, na década de 80, que o 
pessoal falava que era... que tinha que usar máscara e não-sei-o-que na 
cidade de Cubatão e assim, antes do projeto, eu já ouvia falar sobre esses 
tipo de história, né? De Cubatão nas década de 70 e 80, e eu pude perceber 
que tava melhorando, entendeu? Pelo menos essa parte, tinha melhorado. 
Mas depois que eu entrei no projeto eu tive outra visão totalmente diferente. 
 
A: A mídia mostrava que tinha recuperado a cidade, que tava 100%  
melhorada, mas acho que foi uma recuperação assim de forma disfarçada, 
maquiada. O solo continua contaminado. Falam que o guará voltou. 
Recuperação parcial da cidade, mas começam a mostram que tava 
recuperada. Mas entrando no projeto eu vi que não era bem assim, que tava 
meio termo ainda. 
 
N: Agora é eu gente. Não, é sério. Porque antes de entrar, ninguém se 
preocupa em realmente procura saber se a cidade tá ou não. Fica se 
preocupando só em ver outras coisas na televisão, ver propaganda e eu 
acho que a propaganda influencia muito. Então ficavam falando “Ah, que os 
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guarás vermelhos voltaram, então a cidade tá melhor”.Toda população, em 
quem você chegar e falar “Você acha que a cidade tá melhor, tá menos 
poluída?” Qualquer pessoa vai falar “tá”. Por que? Por causa da 
propaganda. Que muita gente faz propaganda e fala: “Não tá”. Daí muita 
gente, ao invés de procurar saber se é verdade ou não, acredita. Então eu 
achava assim “se estão falando que os guará vermelho voltaram, acho que a 
poluição diminuiu sim”. Mas hoje em dia quando a gente trabalha com meio 
ambiente, com as plantas, entendeu? Com esses fatores a gente descobre 
que não é bem assim, tem muita coisa ainda que tem que ser melhorada, e 
muita gente tem que tomar consciência disso. 
 
T: Posso fazer só um comentário? Pior que o cara briga com você ainda, 
né? Se você fala pra ele “não, mas a situação não tá boa; o mangue tá 
contaminado, não pode comer o caranguejo daí; não pode nadar aí” ele 
briga com você ainda... 
 
J: Quer porque quer colocar a sujeira debaixo do tapete. 
 
A: “Passou na televisão”. 
 
T: “Não, Cubatão tá controlada sim!”, e ainda se acha o maior defensor da 
cidade. 
 
A: “Símbolo de recuperação ambiental”. 
 
N: Propaganda influencia muito as pessoas, que acredita só no que ouve, 
não no que vê. 
 
T: Não, mas se você ver porque, é que a propaganda é uma forma de 
veicular na massa. A massa é assim, vamos dizer assim, ignorante, né? É 
modo de dizer. Engole qualquer coisa. Se você falar tá bom, tá bom. Se 
você falar tá ruim, tá ruim. A massa vai! Não tem uma opinião própria.    
 
N: Então, né? Acata. Tem medo de falar “eu acho isso”, tem medo de 
questionar as coisas que estão erradas, sabe? Muita gente tem medo, e eu 
acho que é nisso que a gente devia ajudar as pessoas, entendeu? Tentar 
mudar um pouco disso, tentar mudar a consciência.  
 
T: O projeto deu uma visão crítica pra gente. Não engolir aquilo que a mídia 
fala, mas procurar analisar e ver se isso condiz com a realidade, e nós 
descobrimos através do projeto que não condiz. 
 
J: Esse é o objetivo, né? 
 
N: Que a gente teve que pesquisar. Ver se era verdade, se era mentira. 
 
Nilva: R2, o que você acha de tudo isso que foi falado? O que você gostaria 
de acrescentar, ou até repetir? Não tem problema. 
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R2: Eu que elas tão certa... 
 
Nilva: Pode discordar também, não tem problema. 
 
R2: Eu acho que elas tão certa. Eu, pelo menos, escutava bastante do meu 
pai, ele falando da época também que tava isso tudo. E a mídia, como eles 
estão falando aí, elas disfarçam. Fala que tá super bom, e se você não tem 
consciência daquilo, não participa de algo mais pra saber se aquilo é 
verdade ou não, você vai acreditar. Todo mundo vai acreditar. Eu mesmo 
acreditava. Só depois que eu entrei no projeto que eu comecei a olhar, a ver 
com outros olhos, mais diferente, né? 
 
R1: As pessoas fazem uma mídia, e a mídia mostra o que ela quer, o que 
convém a ela. 
 
Nilva: Como é que você era, R1, antes? Você tem essa percepção? Você 
consegue se comparar? Assim... você acha que houve mudança em você? 
Abriu um pouco a sua mente? Que você vê diferente um pouco do que você 
via antes? 
 
R1: Abriu, acho que abriu. Acho que de todo mundo. Normal. 
 
Nilva: Em que sentido? Você consegue dizer pra gente? Uma coisa que 
você percebe que significou, que foi importante pra essa mudança. 
 
R1: Não sei. 
 
J2: Eles costumam disfarçar muito. Eu mesma, quando fui entrar no projeto, 
eu não sabia que Cubatão tava tão poluída. Como eles já disseram, meu pai 
e minha mãe falavam que na época deles como era e como tinha 
melhorado, mas quando você entra num projeto assim, você conhece 
realmente o que tá acontecendo, como tá, que realmente não está tão boa 
como eles dizem e costumam mostrar. Bem séria. 
 
B: Também como a gente mora aqui na cidade, a gente assim... o passado 
da cidade todo mundo conhece, mas o presente agora é difícil saber ainda. 
Mas depois que a Unidos de Vila Maria passou lá só beleza natural, 
“Cubatão já melhorou, né? O guará já voltou, então tá tudo bem”, o povo de 
ilude, e acha que tá tudo certo, mas ainda não tá certo, não. 
 
J3: Ficou muito sério, assim... ficou uma situação disfarçada, que na 
realidade mostram o que é conveniente à cidade, que possa trazer 
benefícios, dizendo que nem... que o guará voltou, que tá sendo controlada 
a poluição. Só que se ver bem ao fundo, não é nada disso. Todo mundo tem 
uma idéia “to sentindo uma diferença, tá bom assim, não tá me fazendo 
nenhum mal”. Engana-se. Quando vai fazer uma pesquisa, alguma coisa, tá 
mostrando o que tá acontecendo, e você até adquiri conhecimento. Que nem 
a visão que eu tinha antes de entrar no projeto. Era uma coisa meio que 
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maquiada, achava que tava sendo controlada aos poucos, mas não 100%. 
Entrando no projeto, vendo que a situação real é que tem muita poluição, 
que tá sendo devagar assim o progresso disso. Tem muita coisa pra ser 
feita, e também muda assim, a visão de adquirir conhecimento. Eu já tenho 
uma opinião formada. Você não se deixa influenciar fácil pela mídia, ou pela 
pessoas que te falam alguma coisa “isso é o certo”. Mesmo você achando 
que não, você se influencia. Já é uma cultura de mudança. 
 
Nilva: Mais alguém gostaria de comentar essa primeira parte? 
 
N: Sabe o que eu acho? O problema de muita gente, é igual o Bruno falou, 
esse negócio de Vila Maria. Só mostrando a beleza. Isso é verdade. Por 
que? Porque os nossos políticos aqui na nossa cidade têm medo que 
cheguem e mostrem a verdade mesmo, sabe assim? Que não é isso! Eles 
tentam mostrar uma visão que muita gente hoje em dia fala “eu tô ganhando 
meu salário, e tô fazendo isso... pra quê eu vou me preocupar com a 
cidade? Não tá me influenciando em nada, eu to ganhando meu salário, e tô 
fazendo”. Então, muita gente fica só coçando. 
 
J1: Eles não moram aqui, né? 
 
A: Eles não moram aqui, moram em Santos. Que legal pra eles! 
 
N: Esse que é o problema. As pessoas não valorizam o que é nosso. 
 
T: Como o Prof.º Paulo falou no dia da reunião, né? Que muita coisa 
também de Cubatão é ‘auê’ que o pessoal faz. Porque Cubatão já foi a 
cidade mais poluída do mundo, e a gente mesmo da cidade pode ter um 
preconceito além. Aqui tem passivos ambientais, tem contaminação que 
ainda tá acontecendo... tem porque é uma cidade industrial, e não tem como 
não ter. Agora também a gente não pode achar que é a pior cidade do 
mundo. Muito já foi feito. A gente não pode deixar de ver isso.  
Ele falou, também não pode achar pêlo em ovo, vamos dizer. Às vezes não 
tem nada além do que deveria ter. Os passivos ambientais estão sendo 
tratados. A gente fala “Ah Cubatão...”. Nós mesmos temos uma visão de 
preconceito com a cidade. Eu acho que enquanto os moradores da cidade 
não se conscientizarem, aprender a gostar da cidade, aprender ter respeito 
pela cidade, não vai adiantar nada.  
 
R2: E assim também, eu tava escutando aí, o pessoal sempre põe a culpa 
na mídia. A gente sempre põe a culpa na mídia. Não sei, eu penso assim, 
dessa forma. Ela tem o lado bom, e às vezes também o ruim dela. Eu acho 
que a mídia é muito bom vai... pra dizer as coisas que tá acontecendo, 
mostrar como as coisas estão acontecendo. As vezes nem eles lá sabem do 
problemas, do que tá acontecendo. Vai, fala assim...Ela (uma das meninas 
do grupo, como exemplo) vai lá e faz uma pesquisa e fala “Cubatão está 
ótima e não-sei-o-que-lá”. Aí ela vai pegar e vai passar pra eles que Cubatão 
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está ótima. Acho que é pra isso que a gente tá aqui também, pra mostrar pra 
ela e pra todos espectadores dela que não é bem assim. 
 
N: E basta apenas procurarem. 
 
T: E eu lembrei de uma coisa que o Prof.º Paulo também comentou que 
quando Cubatão ficou conhecida mundialmente, por causa daqueles 
escândalos, e da criança sem cérebro e tal, ele falo que foi uma coisa que foi 
demais, né? Que não havia motivo. Cubatão ficou assim, vamos dizer assim, 
difamada, e criou uma imagem pejorativa da cidade. Não havia necessidade 
de isso tudo. Ou seja, a mídia ela é mio assim, ela não tem um lado. Ela 
defende o que convém. Hoje, agora ela exagera, fala que a cidade tá ótima, 
e no passado falava que tava muito pior do que realmente tava. 
 
N: Ela faz o que é bom pro lado dela, e que traz dinheiro. 
 
T: Sensacionalista, né? 
 
Nilva: Vocês estão falando muito em mídia, né? Então, vocês avaliam que... 
ou como vocês avaliam o papel da mídia da cidade de Cubatão nessas 
questões ambientais? Só pra fechar essa parte, porque vocês comentaram 
muito. Porque minha pergunta na verdade é a seguinte: Como você adquiriu 
as informações lá que você tinha sobre Cubatão? Como você adquiriu as 
informações? 
 
A: Ouvindo as pessoas mais velhas. A própria mídia, e a propaganda de 
recuperação ambiental da cidade, da volta dos guarás, as matas que 
continuam crescendo... 
 
T: Na entrada da cidade “Cubatão – Vale da Vida”. 
 
A: “Vale da Vida”, quer ser praticamente comparada ao norte, e aprendi 
também com as pessoas mais velhas. 
 
J2: Jornal que influencia muito, que mostra a recuperação, que mostra como 
tá o mangue, como vivem as pessoas hoje em dia. Então, as revistas, tudo. 
A mídia hoje em dia, a televisão... 
 
J3: Até na escola também, quando está próximo ao aniversário da cidade, 
querem que faça uma redação ou trabalho e sempre que você vai pesquisar 
e histórico da cidade, você encontra essas informações. Desde o inicio, de 
como é foi esses acontecimentos, e a melhora, e conta que Cubatão se 
recuperou. Então, questão disso também, até de pesquisa em escola.  
 
R2: Resumindo, a mídia é o meio mais fácil e mais prático de mostrar pra 
todos nossas pesquisas e nossos estudos. 
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Nilva: Vocês, pela fala de vocês, entendi assim, que houve mudança, e 
vocês perceberam essa mudança em vocês. Por que ? Por que vocês 
acham que mudou? 
 
J2: Eu acho que quando a gente começa a conhecer por dentro mesmo, e 
começa a se interar do assunto, você começa a ter uma nova visão, um 
novo jeito de olhar, de ver as coisas. Quando você não conhece, você não... 
 
J3: Não tem em senso crítico. 
 
J2: ...você não tem um senso crítico... 
 
J3: ...é fácil de se influenciar pela opinião do outro. 
 
J2: ...pelo que você vê... você é facilmente influenciado pelo que vê, pelo 
que ouve, então você não tem uma opinião própria. Agora quando você está 
interada do assunto, você já tem como opinar. 
 
J3: Você tem conhecimento, né? 
 
N: Não. Eu acho assim, acho que tipo... a pessoa já tem uma opinião 
própria, mas ela tem medo de expressar essa opinião. 
 
J2: Mas se ela não conhece, como é que ela vai opinar? 
 
T: Eu acho que é isso mesmo. Você falou que a pessoa tem opinião. Não é 
que ela tenha opinião, mas ela engole qualquer opinião...  
 
N: É, isso é. 
 
T: ...vamos dizer, não tem conhecimento nenhum, tudo que você falar tá 
bom, tá bom; tá ruim, tá ruim. Agora eu acho que o projeto deu pra gente 
senso crítico. Você saber analisar as coisas, e fazer uma relação “é verdade, 
não é verdade?” 
 
J: Investigar de fato o que tá certo. 
 
N: Começar a procurar a resposta, né?  
  
T: Deu senso crítico. Pra mim as palavras chaves são essas. O projeto deu 
uma visão diferente pra gente, um ponto de vista diferente. 
 
Nilva: B, o que que você acha que o projeto fez com você?  
 
B: Eu também concordo com o que eles disseram aí. Deu mais visão a 
respeito assim da poluição, de como era, como é, e como falam que é. Aí vai 
de cada um assim. Eu acho assim que pra mim deu mais uma crítica, me 
ensinou várias coisas, e tá me ajudando a entender cada vez mais o dia-a-
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dia da nossa cidade assim, entendeu? Tô até gostando de ler jornal, assim 
na parte das cidades. 
 
Nilva: Que coisa boa, hein!? Pra vocês qual a maior importância, ou por que 
é importante, ou a maior importância de fazer parte desse grupo de trabalho, 
de discussão, e de aprendizado do Projeto Coração Roxo? 
 
J3: Porque futuramente, quem sabe, alguém possa seguir uma carreira que 
envolva o meio ambiente. Você adquiri conhecimento, experiências que vão 
servir pra vida toda. Você vai poder chegar numa pessoa e meio que ensiná-
la, passar um pouquinho. 
 
J2: É verdade. Participando do projeto você tem um conhecimento maior. 
Ainda mais quem tá no último ano agora. Tem que decidir o que vai fazer, 
então o projeto dá uma visão do que realmente você pode querer fazer ou 
via vir a fazer.   
 
T: Pra mim uma coisa muito legal que o projeto proporciona é a gente 
conhecer sumidades. Assim, quando na vida a gente ia conhecer o Paulo, o 
Dr. Paulo Saldiva? Normalmente assim, nunca. Então eu acho que uma 
coisa muito legal do projeto são essas pessoas que a gente tá conhecendo, 
as pessoas certas, assim... os top tops, os 10 mais. 
 
A: Eu tava vendo na internet , o currículo do Paulo, o currículo lattus é 
gigantesco! Tem bastante folhas! 
 
T: É, e o Dr. Alfésio, Dr. Luiz, Dra. Liliane Ferreira, e até a Nilva mesmo. 
Onde nós teríamos a oportunidade de conhecer essas pessoas com o 
currículo tão bom, que tem tanto pra passar, pra gente sugar deles o 
conhecimento? 
 
N: Acho que isso ajuda a construir nosso caráter de cada um. Ajuda muito 
mais. A gente vai crescer como pessoa, não só tá ajudando nossa vida, mas 
a acreditar na nossa capacidade. E além de conviver com pessoas 
inteligentes, a gente também fica. A gente acaba ficando um pouco. As 
pessoas que convivem com a gente são as que acabam construindo a 
gente, construindo o nosso caráter. 
 
T: Tem uma frase de um professor nosso que fala “se eu sou tudo aquilo 
que eu sei, logo sou um pouco de cada um que me ensinou”. E eu achei isso 
tão bonito, porque é verdade. Nós somos um pouquinho de cada um que 
nos ensinou o que sabemos. Nós pegamos e construímos o que nós somos. 
 
N: A gente acaba pegando o costume das outras pessoas. Não tem como 
você lidar com baiano e acabar não pegando nada dele, sabe? Coisas 
assim. 
 
Nilva: R1... 
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R1: Ah não, eu não! 
 
Nilva: Fala pra mim R1, da forma como você falou agora pouco. Como você 
vê a importância de fazer parte? Porque você entrou, continuou, não saiu, 
né? Você persistiu, então esse trabalho, esse projeto, mostrou pra você 
alguma coisa de bom, de bacana. 
 
R1: O outro lado da história. A partir do momento que eu só conhecia uma 
opinião, assim, como eu posso dizer? Voltada só àquela. Aí eu conheci o 
outro lado da história. Hoje eu posso discutir com uma pessoa, dizer o que 
eu sei. Coisas assim. 
 
A: Nem sei o que dizer do projeto, professora. Tantas coisas boas pra gente, 
convívio de outras pessoas, aprendizado, e até desenvolver a carreira... 
quem sabe? Alguns  querem ser biólogos, outros querem trabalhar na área 
ambiental de qualquer forma. Nos traz assim conhecimento, grande 
conhecimento. 
 
Nilva: Bacana, e eu quero agora saber de vocês o que vocês pensam do 
futuro, mas em relação às propostas, contribuição, contribuições que esse 
grupo, que é grupo forte, pois nós éramos muitos, e agora nós somos 
menos, mas mais fortes, né? Fortalecidos, porque a gente tá pensa junto, tá 
pensando junto as mesmas coisas. Então, propostas desse grupo para 
Cubatão, para população de Cubatão? Vocês têm alguma? Vocês já 
pensaram nisso? Vocês têm alguma visão disso? Vocês acham que a gente 
pode? 
 
R2: Nossa contribuição é as nossas pesquisas, mostrar pra população, 
mostrar pro povo, mostrar pra eles que não tá nada bem, essa é a pesquisa, 
né? Acho que nosso grande foco é mostrar, não é guardar só pra nós, ficar 
só pra nós. A gente pretende espalhar pra todos, né? Pra todos saberem 
como está Cubatão. A gente tem mais ou menos uma idéia já como tá 
Cubatão. A gente sabe que não tá muito legal e tem muita gente que tá aí 
fora que pensa que tá legal, como a gente pensava antigamente. E a gente 
tem que mostrar pra eles como tá Cubatão de verdade, de fato. 
 
T: Ele falou tudo, mas acho que uma coisa legal que a gente pode fazer é 
continuar o projeto, né? Fortalecer o projeto,e depois ele tem planos de 
implantar o projeto em outras escolas e tal, pra não só divulgar o resultado 
que a gente vai obter pra comunidade, mas também fazer com que continue, 
né? Dê frutos. Que não seja só aqui... faz a pesquisa, divulga, pronto e 
acabou, mas que possa continuar e desenvolver uma comunidade com 
senso crítico, não só poucos, um grupo, mas que a nossa cidade e as 
próximas gerações, que tenham já desde pequenininhos essa visão crítica. 
 
R2: É legal também que assim, a gente somos pioneiros, a gente somos os 
únicos... 
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N e T: Nós somos!  
 
R2: Nós somos os únicos, e isso pode não só trazer pra nossa cidade como 
pra outras cidades. Não só nossa cidade que tá nessa situação, tem outras 
também. 
 
N: Mas tá por debaixo dos panos. Acho que a nossa obrigação não é 
guardar, que nem vocês falaram, não é guardar só pra gente isso, é saber 
dividir, é contestar. E falar assim “olha, é desse jeito”, a pessoa vai falar “é 
desse jeito mesmo, ou será que é desse?”. Vai criar uma dúvida. A partir do 
momento que ela criar uma dúvida, ela vai querer saber qual caminho deve 
seguir. “Poxa, a que caminho devo seguir? Pra qual pergunta eu devo 
procurar resposta, qual será a melhor resposta e qual resposta que se 
encaixa?”. E é isso. Fazer as pessoas procurarem, parar de ficar acreditando 
só em uma coisa, procurar saber. Acho que essa é a nossa obrigação. Se a 
gente aprendeu tanto, muita gente pode aprender também com a gente. E a 
gente vai passar o que a gente aprendeu. E assim por diante. Acho que a 
vida é esse ciclo contínuo, você vai passando pras pessoas o que você 
aprende. Então acho que essa é a nossa obrigação.  
 
R1: Acho que uma coisa legal do projeto é que a gente não tá só 
reclamando, a gente tá agindo. É muito fácil você chegar, apontar o dedo e 
falar que tá errado. Difícil é você mover, né? Ir lá e fazer. 
 
J: Nós estamos tendo a teoria, e estamos a procura da prática, podermos 
mobilizar e sair pra mostrar realmente pra comunidade nossa pesquisa, 
nosso trabalho. Esse é o objetivo. 
 
B: Eu acho também que não adianta nada a gente guardar só pra gente as 
informações que a gente tem das coisas que a gente tá fazendo, porque 
mais tarde a gente precisar de todo mundo pra fazer mudar Cubatão, porque 
11 pessoas não muda uma cidade. Precisa de uma população inteira. 
 
J2: Podem ajudar, pode espalhar... 
 
T: Podemos ser multiplicadores. 
 
J2: ... é mais mudar sozinhos... 
 
N: Quem pensa que é assim é egoísta, porque o ser humano sempre 
precisa de alguém. Não adianta você dizer que vive sozinha “ah, eu vivo 
sozinha; eu, pra mim, basta; sozinha eu consigo vencer, eu consigo fazer 
isso”. Mentira! Pra você ser feliz você precisa de alguém do teu lado te 
apoiando, pra você ser infeliz é independente de qualquer coisa.  
[Conversas paralelas - Descontração] 
 
N: Votem na N! 
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A: Oh! Secretária do Meio Ambiente! 
 
N: Já pensou se eu fosse política da cidade? Nossa, ia fazer um rebuliço!  
 
A: Você ia mudar... 
 
N: Não, não ia. 
A: Você fala isso agora, mas talvez lá no meio você podia. 
 
N: Não, não ia deixar minha essência. Acho que o caráter e a essência da 
pessoa é o principal, você nunca deve perder isso por ninguém, por mais 
que você esteja no fogo, malandro. Ah, não perde! 
 
A: As pessoas tinham essa essência também, mas quando chegou ao 
poder, outras pessoas que não tinha sua essência boa transmitiu pra ela 
outra essência ruim, foi mudando elas... 
 
J2: Foi influenciando. 
 
A: É, foi influenciando. 
 
N: Não adianta ele falar que fez nada obrigado. Cada um faz o que quer, 
gente. Não adianta falar “só porque eu me envolvi com uma pessoa ruim, eu 
vou ser também”. Mentira! Se você foi, foi porque você quis. 
 
A: Mas o governo não muda sozinho uma pessoa! 
[Conversas paralelas] 
 
T: Foi que nem o A falou: ninguém governa sozinho. 
 
A: Claro! 
 
T: Então tem um monte de gente envolta dele que de repente não presta, 
pouco importa a opinião dele se ele quer fazer diferente ou não. Ele não é o 
líder absoluto “eu quero fazer assim, eu quero fazer assado”. 
 
R1: Mas ele vai tá com a consciência limpa. 
 
A: De repente o que pra ele é o certo, pra outra pessoa seja errado. 
 
J2: Cada um tem um modo de ver. 
 
Nilva: Parabéns, pessoal! Obrigada! 
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ANEXO B 

 

Resultados do biomonitoramento 

A metodologia de realização do biomonitoramento consta  do capítulo três, 

por ter sido  realizada pelos alunos do projeto. 

Análises estatísticas 

Foi feita a análise descritiva de todas as variáveis do estudo. As 

variáveis quantitativas foram apresentadas em termos de seus valores de 

tendência central e de dispersão. 

A normalidade e homogeneidade das variâncias foram verificadas 

pelos testes de Kolmogorov-smirnov e teste de Levene, respectivamente. 

Como a variável de interesse, percentual de micronúcleos por local de 

exposição, não apresentava homogeneidade das variâncias foi utilizado o 

teste de Kruskal-Wallis para se comparar os grupos de estudo. A seguir foi 

utilizado o teste de comparações múltiplas HSD-Tukey (Honest Significant 

Differences). 

O nivel de significancia foi de 5%. 

Pacote estatístico utilizado SPSS 14.0 for windows. 

Resultados 
Conforme mostra a tabela 1, o percentual médio de micronúcleos 

encontrado em Pilões foi o maior quando comparado com os outros locais. O 

Pólo, J. Indústrias e J. Anchieta apresentaram percentuais médios que 

variaram de 2% a 3%, bairros esses próximos em termos de localização. No 

entanto o valor máximo encontrado no Pólo supera os percentuais 
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encontrados em outros locais. Ressalta-se também que o número de 

amostras válidas foi muito variado. 

 

Table 1. Análise descritiva da porcentagem de micronúcleos de acordo com 

os locais de exposição incluídos no estudo 

 N Minimum Maximum Mean Deviation 

Vila nova 32 0,33 4,63 2,03 1,16 

Centro 21 0,0 2,64 1,01 1,38 

J. 
Anchieta  

3 0,66 3,32 2,21 1,38 

J. 
Indústrias 

19 0,0 6,23 2,69 1,64 

Pólo 33 0,33 15,47 3,16 3,07 

São Luiz 23 0,0 2,33 0,74 0,56 

Pilões 9 1,66 6,90 4,13 2,10 

 

A figura 1 mostra a distribuição percentual de micronúcleos 

encontrados nos diversos locais em estudo através do gráfico de caixa, 

mostrando a distribuição das observações através das medianas e quartis 

encontrados em cada localidade. Na distribuição dos percentuais de 

micronúcleos medidos em cada localidade, observa-se que o bairro de 

Pilões apresenta os maiores valores seguidos do Pólo, J. Anchieta e J. 

Indústrias. O Parque São Luiz apresenta os menores percentuais.  

 A figura 2 mostra a distribuição percentual dos micronúcleos em 

função da média e intervalos de confiança 95% para cada um dos locais 
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estudados. Em relação às médias encontradas, o bairro de Pilões também 

apresenta os maiores percentuais médios seguidos do Pólo, J.Anchieta e J. 

Indústrias, tendo o Parque São Luiz os menores percentuais médios. Vale 

ressaltar que para Vila Nova, Centro e Parque São Luiz houve pequena 

dispersão das medidas em relação à média. O J. Anchieta foi o que 

apresentou maior dispersão das medidas em relação à média.  

Através dos testes de Kruskall Wallis e Tukey, observou-se que as 

medidas realizadas em Pilões apresentaram diferenças significativas em 

relação ao Centro e ao Parque São Luiz. As medidas realizadas no Jardim 

das Indústrias, J. Anchieta e Pólo não apresentaram diferenças 

significativas, mostrando a coerência dos resultados, já que geograficamente 

esses bairros se localizam próximos entre si. 

O Parque São Luiz localiza-se mais distante dos outros bairros 

estudados, apresentando os menores valores. Difere estatisticamente do 

Jardim das Indústrias, J. Anchieta e Pólo. Os bairros Vila Nova e Jardim 

Anchieta não apresentaram diferença significativa em relação a nenhum 

outro local. 
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Figura 2. Distribuição percentual dos micronúcleos Segundo os locais de 

exposição, incluídos no estudo. 
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ANEXO C 

 

Material utilizado na comunicação com a comunidade 
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ANEXO D 

Aprovação da CAPPesq 
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