
 ANEXO G – Transcrição das entrevistas realizadas nas instituições de ensino  

 

A seguir, a transcrição das entrevistas que compõem o banco de dados empíricos desta 

tese, juntamente com os Anexos H, I e J disponíveis neste CD Rom. 

 

ANEXO G.1 - FUNDHAS Dom Pedro - Data da entrevista: 16 de Outubro de 2012  

 

Tempo: 00:13:33 

 

Entrevistadora: Apresentei-me aos alunos e ao professor, falei da criação do programa, em 

2006, do meu trabalho na PMSJC até 2008, do Doutorado, do tempo de existência do 

Programa – 6 anos, que estou pesquisando oito áreas de nascentes, das 33 que estão sendo 

revitalizadas; perguntei se estavam dispostos a me contar o que está acontecendo na escola em 

relação ao programa, e solicitei que, inicialmente, fossem fornecidos alguns dados dos 

participantes: nome completo; idade; cargo/função na escola, e para os alunos, a série que 

cursam; tempo de participação no programa. 

IE3A1, 11anos, há poucos dias no programa, desde que entrou na FUNDHAS. 

Entrevistadora: Qual a importância do programa? 

IE3A1: a importância é que todo mundo participa e ajuda a natureza. 

Entrevistadora: E o que tem lá para a gente ajudar? 

IE3A1: as árvores, os rios... 

Entrevistadora: Hum, muito bom IE3A1.  

IE3A2: 11 anos. 

Entrevistadora: Depois que começaram a arrumar aquela área da nascente, você percebeu se 

mudou alguma coisa na paisagem?  

IE3A2: Percebi que mudou muitas coisas, árvores cresceram, não jogaram muito lixo, 

cuidaram bem... 

Entrevistadora: Você acha que já está melhorando? Ainda precisa de mais alguma coisa? 

IE3A2: Precisa de mais um pouquinho... 

IE3A3: 11 anos. 

Entrevistadora: Você percebeu se aqui na escola estão prestando a atenção naquela área da 

nascente? Se está tendo algum trabalho sendo feito aqui na Fundhas?  



IE3A2: Trabalho para cuidar da nascente do rio Senhorinha, porque estão jogando muito lixo 

lá. 

Entrevistadora: É? E o que vocês estão fazendo aqui na escola? 

IE3A2: Recolhendo sementes, para a gente plantar lá do lado... 

IE3A4: 11 anos. 

Entrevistadora: O que você aprendeu quando começou a se envolver com o programa? 

IE3A4: Que a gente, todos sempre unidos, devemos cuidar da natureza, plantar muitas 

sementes, ficar em união com a natureza.  

Entrevistadora: Por que é importante a gente ficar em união com a natureza? 

IE3A4: porque a gente depende da natureza para a gente respirar, para colher frutos para a 

gente comer.  

Entrevistadora: E lá naquela área, o que tem de mais precioso, que a gente tem que cuidar 

muito? 

IE3A4: Tem a nascente, a água. 

Entrevistadora: O que é preciso para que as nascentes que se encontram em áreas como 

aquela, áreas públicas, elas sejam cuidadas e permaneçam vivas? Com a água pura, os 

peixinhos podendo nadar, as plantas podendo usar a água limpa. O que é preciso para manter 

aquelas áreas cuidadas e preservadas? 

IE3A5: 11 anos.  

IE3A5: A colaboração das pessoas. As pessoas têm que cuidar, não jogar lixo. Permanecer do 

jeito que está, pelo menos.  

Entrevistadora: E nós, aqui na escola, o que podemos fazer, além de não jogarmos lixo?   

IE3A5: Plantar árvores lá.  

Entrevistadora: E o problema de água contaminada que está sendo despejada lá, o que 

podemos fazer?  

IE3A5: Tirar o esgoto e parar de jogar esgoto lá e lixo na água. 

Entrevistadora: A gente tem saber como fazer isto, ou a gente pode ir lá e mexer com 

máquinas para resolver o problema? Ou a gente tem que chamar alguém para nos ajudar? 

IE3A5: A gente tem que chamar o pessoal da SABESP.  

Entrevistadora: Tem alguma coisa que vocês queiram me falar sobre a importância desse 

programa?  

IE3A4: Eu acho importante porque o professor tá ensinando muito sobre a nascente e a ajudar 

a natureza cada vez mais.  



IE3A2: É bom cuidar da nascente e das árvores porque eles podem colher e comer, fazer bons 

alimentos.  

IE3A3: eu acho importante a gente limpar a nascente, porque um dia vai faltar água no 

mundo.  

Entrevistadora: Vocês já viram algum lugar que o rio é límpido, que a gente possa tomar 

banho? Vocês já nadaram em ribeirão, em cachoeira? (as crianças respondem juntas: já, já!) É 

uma delícia, não é? Já imaginaram se lá estivesse assim, limpinho, que  a gente pudesse até 

tomar um banho, de vez em quando? Quem sabe um dia a gente possa tomar um banho 

naquele córrego, não é professor? 

IE3P3: Não precisa ir tão longe, né Entrevistadora? Uma nascente bem protegida ali, da 

Fazenda Valmet, lá em cima, tem uma nascente linda, maravilhosa! A gente tem que espantar 

os búfalos para entrar no lugar deles. A gente vai para molhar o pé, quando vê, já molhou o pé 

do cabelo, da orelha, tudo...  

Entrevista com o professor, pedi que me desse as informações sobre ele.  

IE3P3: educador ambiental, há 16 anos, na FUNDHAS. Eu me lembro daquela nascente 

quando iniciou os primeiros trabalhos, era um verdadeiro lixão! (no Programa há 6 anos, 

desde 2006). 

Entrevistadora: Atualmente, como o programa acontece nesta Unidade da FUNDHAS? 

IE3P3: O Projeto tem começado, em 2006, começou o trabalho em cima desse projeto, foi 

feita cerca, retirou todo o lixo, mas infelizmente, foi cortado todos os arames, poste (mourão) 

foi retirado o povo não respeitou muito. Mas isso  

Entrevistadora: E hoje em dia, como está acontecendo? Qual é a programação para envolver 

alunos e professores da FUNDHAS?  

IE3P3: Aqui o que a gente está fazendo, no momento, a gente está buscando uma parceria 

junto à Leroy Merlin (empresa do setor privado) para junto à Semea e Urbam para que a 

gente possa fazer o plantio de árvores. E fazendo também vários trabalhos de Arte, 

cartõezinhos que já saímos entregando na comunidade, entrevistando as pessoas. Então foram 

muitas pessoas que fizeram aqueles cartõezinhos para a sensibilização dos moradores, 

mostrando a importância desse rio (córrego Senhorinha) para a comunidade.  

Entrevistadora: Que lindo, professor, muito lindo! Aqui na escola, na comunidade, o senhor já 

percebeu alguma mudança de comportamento ou de atitude em relação àquela área, depois 

que começou a trabalhar mais de perto com este assunto? 

IE3P3: O que a gente tem percebido é que se tivesse, se o povo não tivesse sensibilizado, se o 

pessoal da comunidade não tivesse sensibilizado bem sobre a preservação da nascente, hoje 



estaria um lixão. Ainda ele jogam lixo ali, mas é o mínimo, eles não estão jogando tanto lixo 

igual jogavam antigamente.  

Entrevistadora: Então melhorou? 

IE3P3: Melhorou muito. O plantio de árvores e o gramado bonito, a beleza também chama a 

atenção e o bonito também sensibiliza.  

Entrevistadora: O que o senhor acha que é preciso para que este programa permaneça com 

os cuidados com aquela área de nascente? Como é possível a gente manter este programa 

funcionando, com as pessoas ajudando, escolas, as empresas, a Prefeitura?  Como a gente 

consegue manter aquela nascente viva e sem contaminação, sem poluição? 

IE3P3: Para manter esse programa funcionando há que ter que buscar parcerias, empresas 

que também se interessem em ajudar, porque a despesa ali é um pouco grande também; 

chamar a Sabesp também para ajudar a gente, incluir mais empresas para ajudar a gente neste 

trabalho. Porque nós com as crianças nós fazemos a sensibilização educacional. Porque a 

gente faz uma maquete, mostrando a situação da nascente, a gente conversa com o pessoal da 

comunidade, desenvolve trabalho de Arte junto com eles para entregar na comunidade, mas 

isso ainda é pouco. Nós precisamos fazer muito mais! Nós saímos na mata da Valmet, ali, 

para coletar semente, para fazer mudas e trocar com muda maior lá do Horto Florestal (da 

Prefeitura). Nós já fornecemos para o Horto seiscentas mudas de goiaba. 

Entrevistadora: Eles (os alunos) participando? 

IE3P3: Eles participando, fazendo aqui. E também, daqui há uns dias, nós vamos ter bastante 

mudas de “óleo-copaíba”, coitceira-do-cerrado e aroeira.  

Entrevistadora: Aroeira é uma árvore importante porque os passarinhos gostam muito de se 

alimentar dos frutinhos. Então, nas cidades quase não têm alimento para pássaros. E vocês 

estão plantando goiabeira, aroeira, onde os passarinhos vão se alimentar.  

Encerro agradecendo e parabenizando-os pelo trabalho que estão fazendo. 

 

 

ANEXO G.2 – EMEF Prof
a
 Norma de Conti Simão Data da entrevista: 17 de Outubro 

de 2012  

Tempo: 00:28:49 

 

Entrevistadora: Apresentei-me aos alunos e ao professor , falei da  criação do programa, em 

2006, do meu trabalho na PMSJC até 2008, do Doutorado, do tempo de existência do 

Programa – 6 anos, que estou pesquisando oito áreas de nascentes, das 33 que estão sendo 



revitalizadas; perguntei se estavam dispostos a me contar o que está acontecendo na escola em 

relação ao programa, e solicitei que, inicialmente, fossem fornecidos alguns dados dos 

participantes: nome completo; idade; cargo/função na escola, e para os alunos, a série que 

cursam; tempo de participação no programa. 

 IE1P1, Professora de Ciências, atua nesta EMEF há 9 anos, em 2011 a escola foi incluída no 

programa. Até então, a escola não participava. Com a descoberta (ou seja, com a definição 

como área pública) da nova nascente, Bosque dos Ipês, então minha escola, nós aderimos ao 

Projeto.  

Entrevistadora: Esta nascente do Bosque dos Ipês sempre foi uma incógnita. Sabia-se que 

havia uma nascente, mas não se sabia se ela estava em área pública ou se era área particular.  

IE2P2: A partir do momento que ela foi declarada área pública, aí então ela passou a ser 

adotada por nós da escola e pela SEMEA.  

Entrevistadora: Vocês entraram recentemente no programa, o programa que começou em 

2006, e vocês entraram em 2011. Mas me conta, assim, como que acontece? Quais as ações 

que vocês fazem? Qual a programação do programa acontecendo na escola?  

IE2P2: O ano passado, no início, nós fizemos muitas coisas, por exemplo, primeiro 

conhecendo o local, levando todos os alunos da escola. Tivemos um dia específico para isso. 

Levamos todos os alunos da escola para conhecer, fizemos um trabalho de apresentação do 

Projeto, do Programa, como que seria utilizado (aplicado ou desenvolvida a metodologia ). 

Os alunos passaram de sala em sala para divulgar para as outras turmas que não estão, eles 

participam, assim, entre aspas, porque tem um grupo, monitores que nós chamamos, são eles 

que vão divulgar o Projeto. São eles que passaram de sala em sala, divulgando, conversando, 

explicando tudo para eles. 

Até então, a gente faz visitas lá, na área, só que atualmente, não sei se você vai colocar isso 

depois, não seria tão bom, talvez para avaliar também... É que este ano, como a gente iniciou 

o projeto e teve muitas mudanças no local, mudanças físicas, com o plantio de mudas, como 

vimos aí (na apresentação que apresentei) com a movimentação, estava tudo bem, culminou 

com a desapropriação de pessoas, então o que aconteceu: eles passaram a morar próximos da 

nascente, utilizar a água para os banhos, para lavar roupas, e utilizar o local também para 

queima de fios elétricos. Então, a área que está preservada, uma parte já foi detonada por 

conta disso. Eles estão lá na área, não posso levar os alunos, porque eu tenho medo talvez de 

alunos mexer ou falar alguma coisa com eles... Eu não sei o que pode acontecer.  

Entrevistadora: Por motivo de segurança dos alunos. 



Aluna: Na semana passada a gente foi visitar lá, e aí a gente chegou e viu que tava ocupado, a 

gente já saiu. A gente foi na hora que não tava ocupada e demos uma olhada na água. A água 

estava suja, cheia de gordura, então não tinha nem como a gente mexer lá. 

IE2P2: As ações que foram feitas foram: o conhecimento da importância dessa nascente, para 

a nossa região, para a nossa comunidade, escolar e pras pessoas que moram no entorno da 

nascente; a conscientização de todos os alunos; foi produzido também vídeo, até a gente 

participou da Mostra de Vídeos, e nós ganhamos em primeiro lugar. Até então, é isso que está 

acontecendo... e este ano, de 2012, foi feita a divulgação, novamente, do projeto, os monitores 

passaram de sala em sala, nós levamos o banner, mostramos, foi passado o vídeo também para 

eles (o vídeo produzidos pelos próprios alunos), para conhecerem, saberem como foi feito... 

Entrevistadora: Eles (os monitores) estão realmente trabalhando na divulgação do programa.  

Você percebeu, depois do início deste programa aqui, dentro da escola, com a participação 

desse grupo de monitores, você percebeu alguma mudança dos alunos, dos seus colegas 

professores, da  equipe diretora, em relação a este tema? A questão de nascentes, da 

preservação de nascentes e da água, houve alguma mudança? 

IE2P2: Houve sim, eu acho que eles passaram a amar a nascente, entendeu? Com todos que 

você conversa, que eles olham para a nascente, eles têm uma admiração muito grande. Eu 

acho que foi em termos de conhecer mesmo, até então eles não conheciam este projeto. Eu 

acho que eles passaram a respeitar mais, a gostar mais do tema, do assunto, e também me 

cobram, eu recebo cobrança constantemente. Tanto dos alunos, quanto dos professores. 

Entrevistadora: Vocês estão agora vivendo um determinado problema, em relação à área que 

está sendo ocupada. Mas por que as pessoas foram para lá? Porque tinha água. 

IE2P2: Exatamente. 

Entrevistadora: As pessoas que estão vivendo nessas condições, elas precisam... 

IE2P2: desde o início das civilizações, eles procuravam ficar próximos da água. 

Entrevistadora: A gente percebe nitidamente que foi esse movimento. Infelizmente, eles não 

estão entendendo que ali eles não podem queimar, poluir, isso eles não entenderam. Eles estão 

ali, vivendo, necessitando da água, mas eles não perceberam que não podem poluir a água que 

eles mesmos vão consumir. 

IE2P2: acho que houve muita conscientização da parte das crianças, dos alunos e dos 

moradores também. Que a partir do momento que começamos esta ação, as pessoas se 

preocupam com o local, só que eles não podem tomar providências. Eu estou sempre 

recebendo notícias. Tem até uma pessoa que vamos entrevistar para o próximo vídeo, que ela 



vai fazer uma retrospectiva para a gente. Eu acho que mudou sim, alguma coisa na vida das 

pessoas. 

Entrevistadora: Voltando a questão da proximidade do homem com a água, hoje, a gente 

vive numa sociedade urbanizada, onde a água sai da torneira. Então a gente, os homens atuais 

estão longe da realidade da natureza, como era no passado. Este trabalho de preservar 

nascente no ambiente urbano também, dessa maneira como está sendo feito aqui em SJC é um 

trabalho pioneiro. 

Entrevistadora: IE2P2, em sua opinião, qual a importância desse programa? Em todos os 

aspectos: na escola, na comunidade, da prefeitura, enfim, como a senhora vê a importância 

desse programa? 

IE2P2:Em primeiro lugar, a importância com o meio ambiente, com a preservação e acho que 

começa mesmo pela educação. E é o inicio que a gente está tendo. Então é conscientizar para 

poder preservar para o futuro. 

Entrevistadora: Como a senhora vê a possibilidade de mantermos vivo este programa vivo, 

com a condição de preservar a nascente, a água e a biodiversidade naquela área? Como é 

possível que sejam mantidas as nascentes vivas, ainda que elas estejam em ambientes 

urbanizados? 

IE2P2: Bom, enquanto escola, o que a gente pode fazer?  É o que a gente já fez até agora. 

Este trabalho de conscientização, da gente ir lá, fazer o plantio e tudo. Mas a gente precisa de 

parcerias, a gente precisa continuar tendo os parceiros. Tanto as indústrias, que existem 

indústrias envolvidas, e a Semea e da Prefeitura. Se não houvesse esse início, da Semea, essa 

iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente, ou dessa escola que começou mesmo, eu acho que 

não seria possível levar em frente. Porque para tudo tem que ter um suporte, para tudo que 

você vai desenvolver. Na educação ou fora. Por quê? Aqui na escola,  a gente conta com o ser 

humano só. A gente não conta com os recursos materiais. Para que haja um andamento 

melhor, então tem que haver esses dois. O recurso humano e o recurso material também. 

Entrevistadora: Foi bom você ter lembrado  da questão do apoio tanto dos órgãos públicos 

como da iniciativa privada. Nós temos alguns exemplos, e um deles é o da Fundhas que teve o 

apoio da Monsanto, que vou mostrar para vocês.  

Entrevistadora pede que os alunos antes de se manifestarem se apresentem. Há quanto 

tempo vocês estão no Programa?  

IE2A1: 13 anos, oitavo ano B  



IE2A1: a gente está no projeto desde o inicio aqui na escola, bem antes desse projeto 

começar, a professora já tinha prevenido que a gente ia fazer essas ações, foi explicando e a 

gente foi estudando sobre isso, para depois começar o projeto. 

Entrevistadora: Qual a importância do programa?  

IE2A2 , 13 anos, oitavo ano: eu acho que a importância desse Projeto é avisar pras pessoas 

que isso é importante para as nossas vidas, que é importante para agente, agora e para o nosso 

futuro também, porque com esta nascente a gente pode conseguir muita coisa. 

IE2A3, 13 anos, oitavo ano: Hoje pode ser uma simples nascente, mas amanhã pode ser um 

rio, um lago... Um monte de nascente forma o rio Paraíba do Sul e a gente precisa dele. 

Entrevistadora: Vocês perceberam se houve alguma mudança na paisagem da nascente, desde 

o primeiro dia que voc6es foram visitar? Que tipo de mudança aconteceu? A nascente está 

revitalizada ou não? 

IE2A4, 13 anos, oitavo B: nossa mudou muito. Antes tinha lixo, pedaço de construção. Coma 

a ajuda da nossa professora a gente foi tirando com saquinhos e etc. E agente foi depois de um 

mês, mais ou menos, lá já está tudo verde, está muito lindo lá! 

Entrevistadora: Então a paisagem já está se transformando. E vocês consideram que já está 

tendo o início desse processo de revitalização?  

Todos os alunos respondem: Sim 

IE2A2: Porque antigamente, lá era um matagal agora a gente já pode caminhar por lá. 

Entrevistadora: Vocês perceberam alguma mudança aqui na escola, com relação aos colegas, 

aos professores à equipe diretora, por causa do programa?  

IE2A2: Eu acho que sim porque eles passaram a se importar muito mais com a natureza, e 

com eles mesmos, porque eles sabem que agora a gente tem que proteger porque faz bem para 

eles mesmos. 

IE2A1: acho que trouxe muito mais responsabilidade para todo mundo, aqueles alunos que 

estavam desligados na vida, agora gera uma ocupação, dão muito valor a isso o que não 

davam antes.  

Entrevistadora: O que vocês aprenderam ao participar desse programa? 

IE2A5, 13 anos, oitavo ano B: eu aprendi a cuidar mais da natureza, com o projeto, a gente 

aprendeu a colocar as árvores perto da nascente,  o plantio, o método. Acho que a gente 

aprendeu bastante, a preservar o local, onde seria correto. 

IE2A6, 15 anos, oitavo D. -  falou o nome  

Entrevistadora: Pensando em todos os envolvidos na questão da preservação das nascentes, 

como a gente pode fazer para que este programa continue, para que as áreas continuem sendo 



cuidadas, onde existem essas nascentes? Como a gente faz para manter o Programa 

funcionando e principalmente manter as nascentes vivas? 

IE2A4: Persistir e deixar os alunos mais envolvidos, incentivados, porque os alunos, mesmo 

que não tenham muito envolvimento, quado tem, eles dão tudo de si. Aqui todo mundo dá 

mais valor para um Dia de Imersão do que um dia de aula. 

Entrevistadora: o que é o Dia de Imersão? 

IE2A1: É o dia de encontro que a gente faz plantio. 

IE2A2: A gente monitora a qualidade da água. 

IE2P2: e a parceria também, porque ela é muito importante. 

IE2A2: é isso que eu ia falar, porque a gente vai lá e eles mesmos vêm falar com a gente, eles 

falam nossa. 

IE2P2: Parceria da SEMEA... 

IE2A2: E o pessoal da Secretaria ajudou muito a gente também. Porque eles ajudaram a gente 

no plantio, fornecendo as mudas, vendo a qualidade da água. 

IE1A4: Quando a gente foi fazer a apresentação no Parque da Cidade, muita gente de fora da 

cidade quis conhecer o projeto... 

Entrevistadora: Vocês foram fazer o Dia de Imersão lá no Parque da Cidade? 

IE2A3: Não, nós fomos o grupo que apresentou, no estande, o projeto.  

IE2P2: Foi na Semana do Meio Ambiente eles apresentaram o projeto deles para a 

comunidade.  

Entrevistadora: E o Dia de Imersão de vocês foi aqui mesmo, na área da nascente? 

IE2P2: Foi aqui mesmo, na nascente. 

Fiz a apresentação, em Power point, para contar um pouco do histórico do programa e a 

participação da EMEF Norma de Conti Simão. Eles falaram os nomes de algumas espécies de 

árvores nativas, enquanto comentavam das visitas que fizeram e que aparecem nas fotos da 

apresentação. Falei da relação entre preservação de nascentes e a preservação das águas do rio 

Paraíba do Sul. Falei da possibilidade da escola promover parceria com empresas que possam 

auxiliar na manutenção do Programa, citei os exemplos das empresas que já estiveram no 

programa e que podem ser chamadas novamente, além de outras que possam vir a ser 

convidadas. Lembrei que falei sobre isso com a IE1P1, dizendo que o programa não pode 

parar. Falei que estou muito orgulhosa de vê-los trabalhando desse jeito,  muito feliz de ver 

que o programa está aí vivíssimo, graças a eles, que estão na linha de frente. E é isso mesmo 

que precisamos fazer: transformar o mundo para melhor! Nós temos uma missão aí, nós temos 



muitas nascentes, temos muitas pessoas, e a gente tem que ter coragem, determinação e, como 

disse a professora, amor, que eu acho que é isso move a gente.  

IE2A1: a nossa nascente é como o nosso bebê, a gente tem que cuidar! 

Falamos sobre a situação dos moradores que estão ocupando a área, e da necessidade de 

resolver o problema de forma humanitária. 

 

 

ANEXO G.3 - EMEF Prof
a
. Elizabeth Honorato Data da entrevista: 17 de Outubro de 

2012 

Tempo: 00:32:28 

 

Entrevistadora: apresentação aos alunos e professor da criação do programa, em 2006, até 

2008. Falei do Doutorado, do tempo de existência do Programa – 6 anos; oito escolas, das 33 

que estão sendo revitalizadas; perguntei se estavam dispostos a me contar o que está 

acontecendo na escola em relação ao programa de revitalização de nascentes; Solicitei que 

inicialmente fossem fornecidos alguns dados dos participantes: nome completo; idade; 

cargo/função na escola, e para os alunos, a série que cursam; tempo de participação no 

programa. 

IE5P5, 33, professora de Ciências dos 6º. e 7º. anos, estou no Projeto nesta escola há três 

anos, desde 2010, e já estou no Projeto desde 2007, mas como professora de outras escolas. 

Entrevistadora: como você está no programa de revitalização de nascentes desde 2007, 

gostaria que me dissesse como está acontecendo o programa de revitalização de nascentes 

hoje, nesta escola? Qual é a dinâmica dele? Quais são as ações previstas? 

IE5P5, este ano a gente está trabalhando mais com o vídeo da nascente, que vai ter a Mostra 

de Vídeos no final do ano, então a gente está trabalhando bastante, tentando reunir o grupo, 

trabalhando mais focando nesse vídeo. Então, a gente pede para os alunos irem lá à nascente, 

porque não temos disponibilidade de irmos sempre lá com eles. Tem alguns que moram perto 

da nascente, a gente pede, vai lá, olha, tira foto se vir alguma coisa interessante, nesse sentido 

que a gente tá conseguindo trabalhar.  

Entrevistadora: e as visitas que vocês faziam antes, de fazer coleta e análise de água, 

acompanhamento do desenvolvimento da vegetação, vocês ainda fazem este tipo de ação? 

IE5P5: fazemos, foi em agosto (os alunos ajudam a lembrar, se foi agosto ou setembro). Foi 

em agosto, estivemos lá e fizemos a visita, fomos lá com o pessoal da SEMEA, fizemos a 

análise (da água da nascente). 



Entrevistadora: então é o programa de revitalização de nascentes com aquelas ações que 

eram inicialmente feitas, mais, agora, a parte de educomunicação. 

IE5P5: Educomunicação. 

Entrevistadora: os resultados você está gostando? Está considerando interessantes? 

IE5P5: eu acho que está sendo muito proveitoso para eles. Porque além deles estarem 

trabalhando com a educomunicação, que é uma coisa que eles gostam, ficar filmando, tirando 

fotos, que é uma coisa que desperta o interesse deles. E eles se preocupam muito mais com as 

coisa. Eu vejo que os alunos que fazem parte do grupo das nascentes, eles são os alunos que 

são mais preocupados em não jogar papel no chão, não poluir, sabe? Eu percebo isso neste 

grupo.  

Entrevistadora: com este programa de revitalização de nascentes, que mudanças você 

percebeu nos alunos, e com os professores, equipe diretora, você percebe se há alguma 

mudança?  

 IE5P5: eu vejo assim: acho que tinha que ter mais gente da escola participando, porque 

éramos eu e a Prof
a
. Bianca, ela saiu e agora estou só eu com o projeto. Então, é assim, a 

escola tem muito projeto, é muita coisa, e às vezes eu percebo que falta um pouco mais de 

pessoas, ter mais gente da escola, não só professores, algum outro funcionário. A gente podia 

abrir mais para essas pessoas... 

Entrevistadora: isso você acha que é possível fazer pela própria escola ou teria que ter algum 

incentivo externo? Ou da Secretaria de Meio Ambiente ou da Secretaria de Educação? 

 IE5P5: eu acho que deveria ter um incentivo externo, porque o que acontece: a dinâmica da 

escola é muito corrida. Então, hoje, por exemplo, eu tenho aluno que foi para o CEDEMP, 

que já foi com professor, daí precisa de eventual (professor substituto), aí aqui dentro, aquela 

correria, às vezes não tem o pessoal disponível para participar no momento que você quer. 

Não é que as pessoas não querem participar, às vezes a dinâmica da escola é muito agitada (eu 

menciono que conheço a realidade do ambiente escolar, pois já trabalhei como professora 

em escolas). 

Entrevistadora: no caso, a sua percepção em relação ao programa de revitalização de 

nascentes, você percebe se aconteceu alguma transformação na cidade? Mudou alguma coisa? 

IE5P5: eu acho que sim, às vezes você pergunta assim, não vou dizer que a pessoa saiba o 

que é, mas se você conversa com alguém, por exemplo, a minha mãe mora lá no Altos de 

Santana, lá também tem o Programa, aí você conversa aí “Ah, já vi alguma coisa parecida 

com isso perto da minha casa...”, no Altos de Santana, que eu tenho contato, eles já ouviram 

falar. Você vê assim que a população já está tomando conhecimento.  



Entrevistadora: na sua opinião, qual a importância desse programa de revitalização de 

nascentes em áreas públicas? 

IE5P5: eu acho que é de extrema importância, porque se a gente não preserva a nascente o 

rio, né? Isso é uma forma de conhecimento. E fora assim, o que a gente está trabalhando este 

ano, a questão dos serviços ambientais, que é a área em volta da nascente, então é de extrema 

importância a preservação daquela área, a conscientização das pessoas, ali, e o que eu acho 

muito interessante é o trabalho que é feito com os alunos em relação à análise da água. Porque 

eles estão vendo que a água ali não está legal, porquê não está. Eu acho isso de muita valia.  

Entrevistadora: com um Programa desse tipo você acaba fazendo com que o conteúdo 

ensinado na escola, relacionado com química, física, biologia, e outras áreas do conhecimento 

eles ganhem corpo. Eles conseguem entender onde a química é importante, a biologia é 

importante ou a ciência, no caso ainda é a disciplina que vocês têm no EF. Mas eu acho que é 

uma forma de concretizar o conhecimento. 

IE5P5: eles conseguem ver que aquilo ali pode estar no cotidiano deles, no dia a dia, eles 

falam assim “nossa aquilo que eu aprendi na nascente, eu não posso beber essa água só 

porque ela parece limpinha, não quer dizer que ela esteja potável.” O que você trabalha em 

sala de aula você consegue transferir.  

Entrevistadora: como você acha que podemos manter este programa vivo? Os envolvidos 

neste programa, que são muitos, a Prefeitura, por meio de algumas de suas Secretarias, os 

parceiros, as escolas, a comunidade, como poderá ser mantido vivo o programa? E as 

nascentes também continuem vivas, que a gente não vire as costas para elas. 

 IE5P5: eu acho que dentro das escolas este programa não deve nunca acabar. Porque sempre 

tem alunos saindo, alunos chegando, aluno que não conhece, então o programa sempre tem 

que estar na escola. Acho que a escola tem que ter uma parceria para o resto da vida. Porque 

os alunos aqui, por mais que não dê tempo de irem às outras salas para multiplicar pros 

coleguinhas, no dia a dia acredito que eles acabam passando isso para família, acabam 

multiplicando isso. Eu acho que o Programa devia ter um maior contato com a comunidade. 

Entrevistadora: você tem alguma sugestão de como isso pode acontecer? 

IE5P5: acho que da mesma forma que a gente faz, não sei se seria viável... Da mesma forma 

que a gente faz isso na escola, fazer na associação de moradores, em centros comunitários, em 

algum lugar assim que tenham pessoas reunidas. Tentar trabalhar isso nesses locais também.  

Entrevistadora: porque é um desafio mesmo trabalhar a educação ambiental não formal, que 

é aquela que não acontece na escola, que acontece nas associações, nas igrejas, em outros 

tipos de grupos sociais, a gente tentou no começo do programa e não era fácil. Então eu acho 



que você colocar isso é super legal porque realmente é um desafio e é um desafio que a gente 

não pode deixar de lado. A gente tem que encontrar formas, né? 

IE5P5: eu vejo assim, os nossos alunos ainda estão em formação, absorvem muita 

informação, né? Agora, você pega uma pessoa que já tem lá sua experiência de vida que fez 

aquilo errado a vida inteira, para ele mudar a postura é muito difícil, muito mais trabalhoso, 

mas eu acho que a gente não pode desistir, porque uma hora a pessoa vai enxergar, vai ver 

que ela precisa daquilo pra... (água, ambiente natural preservado, ausência de poluição – 

ficou subentendido) 

Entrevistadora: mesmo o adulto é capaz de mudar seus hábitos, suas atitudes para conquistar 

uma condição melhor, para preservar os recursos da natureza. Aqui vocês sabem de algum 

problema que acontecia, comumente, na área? 

IE5P5: a nossa nascente (a vegetação da APP), em especial, já pegou fogo várias vezes. No 

ano passado, a gente foi fazer a visita num dia, aí chegamos aqui no outro dia a aluna falou: 

Professora, a nascente pegou fogo. 

Entrevistadora: será que ela pega fogo sozinha? 

IE5A1 fica muito pessoal fumando lá embaixo também. Lá é um tipo ponto de droga, 

entendeu? Toda noite, no parquinho lá, tem gente, entendeu? 

Entrevistadora: então deve ter alguém colocando fogo. 

IE5A1: acabam jogando ali a “bita” de cigarro... 

Entrevistadora: então tá bom, vamos começar com você então... Conta para a gente seu 

nome, idade, série. 

IE5A1: meu nome é IE5A1, 14 anos, tem 3 anos “aqui na nascente” (está há 3 anos no 

programa), (estuda) no oitavo ano. 

Entrevistadora: para você, qual a importância do programa de revitalização de nascentes que 

você participa? 

IE5A1: a importância é assim... para ajudar a pessoa a preservar mais, no nosso projeto nós 

podemos falar com as pessoas não queimar porque ali tem “tipo” uma vida. 

Entrevistadora: a importância para você é divulgar para as outras pessoas a importância para 

com a vida. A nascente tem vida? Ela representa vida? Para você, desde que você começou no 

projeto, você tem alguma lembrança? Como está a paisagem?  Ela mudou? Está igual? A 

nascente está se revitalizando ou não? 13’47” 

IE5A1: mudou, porque antes de nós “começar” tinha muita queimada, era pneu, era lixo, era 

garrafa, agora a maioria agora não tem, a gente chega lá e encontra papelzinho só, 

antigamente a gente encontrava pneu, garrafa, agora não tem mais isso.  



Entrevistadora: já diminuiu então o problema de poluição da nascente. 

IE5A2, 13 anos, há dois anos no programa de revitalização de nascentes, cursa o oitavo ano.  

Entrevistadora: para você, qual é a importância deste Programa? 

IE5A2, a importância para mim é, no caso, das gerações futuras. Porque muita gente fala que 

a água vai acabar e vai mesmo porque a gente tá descuidando dela. E ela merece ser cuidada, 

porque ela ajuda muito a gente, porque sem ela a gente não é quase nada. Então, se cada 

pessoa não pensar na nascente, ela pode acabar e se acaba, a pessoa vai ficar sem água. Então 

a população vai diminuindo. Eu também acho interessante que a água é muito, muito 

importante.  O Programa ajuda muito a nascente. 

Entrevistadora: vocês já viram a fotografia aérea da área da nascente de vocês? 

IE5A2: eu já vi no Google. 

Entrevistadora: no Google... e tem um mapa que mostra que antigamente, antes do bairro se 

formar, tinha uma nascente que ficava no meio da rua, então aquela nascente foi sendo 

rebaixada, porque começou a impermeabilizar todo o solo, com a construção de ruas, casas, 

então a nascente mudou de lugar. A nascente onde vocês coletam a água fica lá embaixo, não 

é? 

Alunos: hum hum 

Entrevistadora: e ela nascia no meio da rua. É interessante que isso aparece no mapa de 

drenagem que a gente não vê mais.  

Entrevistadora: a apresentação contando o histórico da participação dos alunos nos Dias de 

Imersão (2006-2007); o histórico do programa educativo na EMEF Elizabete Honorato. 

Apresentando as imagens da ação dos alunos, foi possível comentar sobre as atividades de 

monitoramento da área e da água, também da evolução da paisagem, do antes e do agora. 

Falei que algumas árvores já têm entre 3 ou 5 metros de altura e o IE5A1 disse 

IE5A1: Algumas já têm bem mais... 

IE5A2: em relação às primeiras fotos, mudou bastante! 

Entrevistadora: é? Então, é isso que eu queria que vocês me ajudassem a observar. E eu 

queria que vocês me dissessem para vocês, em relação aos alunos, aos professores, à escola, 

vocês  percebem se tem alguma mudança com relação ao programa de revitalização de 

nascentes? 

IE5A2: a conscientização. Mudou bastante. Muita gente não ligava para a poluição, não 

ligava... agora mudou bastante. 



IE5A1:  tem muita gente ainda que não liga, não sabe ainda, não sabe do desenvolvimento 

(sustentável?), do que acontece, não sabe, não tem noção, por isso a maioria das pessoas joga 

no chão. Não tem a consciência. 

Entrevistadora:Não sabe qual o resultado (desta ação), é isso? 

IE5A1: é isso, não sabe o que tem, para que serve. 

Entrevistadora: então, por exemplo, se os alunos, as pessoas que moram próximo, todos os 

professores, se talvez eles fossem lá (na nascente), e entendessem que toda a sujeira, todo o 

resíduo que a gente joga dessa maneira, acaba indo parar lá na água. É isso? 

IE5A1: aí quando começasse a faltar um pouquinho de água eles iam começar a dar valor.  

IE5P5: Nossa Senhora! O dia que falta água na torneira a gente já sente. Imagina se não tiver 

de onde tirar água? 

IE5A2: eu acho que eles tinham que aumentar esse “negócio” de divulgação. Porque se uma 

pessoa parar para ler e entender isso, vai ajudar bastante. Assim uma multiplicação: uma 

pessoa entende, passa para outra e vai passando para outra... é tipo uma corrente para ajudar a 

gente a ajudar a crescer esta nascente (o programa ou o envolvimento das pessoas com o 

programa). 

IE5A1: e tem gente que nem liga, né? Não tá nem aí.  

Entrevistadora: não liga porque talvez não entenda a importância, você não acha? 

IE5A1é igual eu falei, às vezes, tem moleque que nem lê, você dá um papelzinho para ele ler, 

ele nem lê. Rasga e joga fora. Não tá nem aí. 

Entrevistadora: daí o que acontece? Eu acho que a gente tem que encontrar uma forma de 

“tocar” essas pessoas. A história da gente sensibilizar as pessoas. Porque às vezes não 

entendem ou fingem que não entendem. Viram as costas. É como se não quisessem ver o 

problema, e o problema está em nossas mãos, vocês não acham?  

IE5A2: estão destruindo a própria casa.  

Entrevistadora: o que vocês acham que é preciso fazer para manter essas nascentes 

protegidas, vivas, com água pura (despoluída), com a biodiversidade que está ali naquele 

ambiente, já em processo de restauração, se recuperando, como que agente faz para manter 

isso vivo? O que vocês acham? 

IE5A1: como nós vamos quase todo mês, teria que continuar indo várias vezes para ver como 

está, se tem lixo. Porque toda vez que vamos lá, alguns alunos e algumas alunos recolhem o 

lixo que está pela beira, entendeu? Daí nós temos que ir várias vezes, fazer a amostra (análise 



da água), e no finalzinho a gente tem que ajuntar o lixo, igual nós faz toda vez que nós 

vamos. 

Entrevistadora: e vocês mostram para quem o lixo que recolhem? Para quem vocês mostram 

para dizer: olha, isso aqui a gente tirou de lá! Vocês mostram aqui na escola, para 

comunidade?  

IE5A1: não, a gente só pega e tira de lá. 

IE5A2: é, a gente devia divulgar para a comunidade. 

Entrevistadora: é uma ideia, né? 

IE5P5: A gente pode tirar uma foto, trazer para a escola e mostrar: olha a quantidade! 

IE5A1: ou fazer um vídeo e colocar na Informática para todo mundo ver. 

Entrevistadora: estou vendo que vocês estão muito comprometidos, estou percebendo que 

vocês, realmente, tem que continuar trabalhando. Além de vocês, alunos, professores, quem 

mais precisa trabalhar, quem mais precisa fazer alguma coisa, para que essa nascente continue 

viva? 

IE5A1: as pessoas a colaborar, a não jogar lixo.  

Entrevistadora: a comunidade que mora em volta, os moradores você diz? 

Aluno: tem muita gente que joga muito lixo lá, entendeu? 

Entrevistadora:Tem mais alguém que tem que colaborar?  

IE5A2:  acho que a gente tem que ter uma pequena ajuda da Secretaria de Meio Ambiente, 

né? Porque a divulgação, assim, para agente vai ficar meio difícil divulgar para todo mundo. 

Mas se a Secretaria de Meio Ambiente ajudar... 

IE5A1: dar algumas mudas para nós “plantar”, porque nós não “tem” de onde tirar. 

Entrevistadora: então, vocês estão certos, porque cada um faz a sua parte. A gente sabe que 

a Prefeitura tem que ajudar, pode ser que tenha alguma empresa que possa ajudar também, 

né? A gente tem parceiros... 

IE5A1: ela prejudica muito, a Petrobras, né?  

Entrevistadora: a gente tem que pensar assim: quem é que precisa da água?  

IE5A2: todo mundo.  

Entrevistadora: falei da importância da nascente no contexto regional, da bacia hidrográfica 

do rio Paraíba do Sul e de toda área de abrangência, 184 municípios.  Mostrei outras áreas de 

nascentes que estão no programa de revitalização de nascentes para que tenham uma ideia do 

conjunto de ações para a preservação dos recursos naturais. Falei do tempo de existência do 

programa de revitalização de nascentes e que ainda há muito a se fazer.  

IE5A1: ah, lá embaixo também tem macaquinho. 



Entrevistadora: é mesmo?  

IE5A1: tem um monte de saguizinho lá. 

IE5P5: ele é um macaquinho, esqueci o nome dele agora (científico), aquele do rabinho tem 

um “tucho” branco... 

IE5A1: é o sagui e tem o outro lá. 

IE5P5: é o que está ameaçado de extinção. E ele apareceu aqui na nossa nascente. 

IE5A1: tem um homem que fica lá no campo (que mora perto do campo de futebol), ele mora 

atrás da mata, daí todos os dias, à noite, ele coloca banana, mamão aí eles vêm comer (os 

macaquinhos). Ele falou que tem um monte! 

Entrevistadora: Comentei sobre a presença de aves na APP e eles disseram que não 

percebem muitas espécies, apenas urubus. As visitas são por volta das 9 horas da manhã. 

Comentei que as aves devem aparecer por lá, em função da mata, onde elas podem encontrar 

abrigo e alimento, daí a IE5A2 falou que lá é Mata Atlântica, mas não conhecem as espécies, 

pois não participaram da etapa inicial do plantio. 

Na minha despedida, falei da minha felicidade em ver que o Programa está muito ativo na 

escola e do interesse que eles me demonstraram durante nossa entrevista, aí a aluna IE5A2 

disse: 

A gente tá até sentindo orgulho!  A gente vê uma plaquinha, assim, sabe aquela plaquinha do 

“negócio” de revitalização, eu sinto até orgulho no fundo do coração.  

Entrevistadora: tem que sentir mesmo, e fique orgulhosa e procure levar isso pras outras 

pessoas. 

IE5P5 o que eu acho interessante é assim: eu não preciso ficar assim: gente, olha a nascente! 

Eles me cobram: não vai começar a nascente não?  Como é que fica? O tempo todo, uma 

cobrança... 

IE5A1: eu fui mesmo né professora? 

IE5P5: tem aluno que quer entrar no programa de revitalização de nascentes (deixa eu entrar 

no Programa), não tem como levar “um monte” de alunos. 

IE5A2 se a senhora pudesse, levaria a metade da escola, né? Disse isto falando com a 

professora. 

IE5P5: porque para sair, para ir lá com eles, tem que ser com grupos menores. E para fazer 

vários grupos, para sair sempre também precisaria de mais pessoas. 

Para encerrar, disse que farei o possível de estar no dia da Mostra de Vídeos que a SEMEA 

estará promovendo e que torço para que o vídeos deles fique muito bom!  



Agradeci por ter sido recebida por eles e disse que tenho certeza de que com a ajuda deles o 

programa de revitalização de nascentes vai continuar e vai crescer ainda mais porque eu 

acho que pessoas que estão entrando no programa e passam por ele, mas depois continuam 

sendo um multiplicador, pelo resto da vida! 

 

 

ANEXO G.4 - EMEF Prof
a
 Vera Lúcia Barreto Data da entrevista: 24 de Outubro de 

2012 

Tempo: 00:36:40 

 

Entrevistadora: Apresentei-me aos alunos e às professoras, falei da minha experiência 

profissional, da minha atuação na SEMEA e da criação do programa, que começou a se 

delinear em 2005 por causa de uma escola, e foi criado e implementado em 2006, do meu 

trabalho na PMSJC até 2008, do Doutorado, do tempo de existência do Programa – 6 anos, 

que estou pesquisando oito áreas de nascentes, das 33 que estão sendo revitalizadas; perguntei 

se estavam dispostos a me contar o que está acontecendo na escola em relação ao programa, e 

solicitei que, inicialmente, fossem fornecidos alguns dados dos participantes: nome completo; 

idade; cargo/função na escola, e para os alunos, o ano que cursam; tempo de participação no 

programa de revitalização de nascentes 

Entrevistadora: Há quanto tempo vocês estão no Programa? 

IE6P6 , professora de Ciências dos 6 e 8 anos, nós estamos no programa desde 2006. 

Entrevistadora: Para você, qual a importância do programa? 

IE6P6 : Acho que é desenvolver a responsabilidade de nossos alunos, da importância de 

preservar nascentes para ter água com qualidade. 

Entrevistadora: Em sua opinião, houve mudança na paisagem daquela área onde se 

encontram as nascentes do Parque da Cidade, em função da revitalização? 

IE6P6 : Sim, muita... (com ênfase – falou 4 vezes “muita”). Por fotos dá para perceber, em 

2006, quando estivemos lá plantamos árvores que estão enormes. O sol já não bate 

diretamente... Uma transformação positiva. 

Entrevistadora: Em relação aos alunos, à escola, ou até mesmo os professores, você percebe 

se a existência deste programa aqui na escola trouxe algum tipo de mudança?  

IE6P6: Eu acho na escola, assim, difícil dar aula e fazer o Programa. Porque os nossos alunos 

acabam saindo de sala. Os alunos que inicIE6P6m acabam saindo até da escola. Então, este 

ano, eu peguei um grupo muito interessado, muito responsável. O ano passado, por exemplo, 



né Ivani, nós escolhemos alguns alunos que pode se dizer que quase me deixaram na mão, não 

se envolveram. Estes aqui são mais envolvidos, só que a gente tirando da sala eles acabam até 

deixando de ter o conteúdo que está lá. Eles são interessados e pela sala de aula eu percebi 

que mesmo estando fora, eles estão com o caderno completo. Eles são responsáveis mesmo. 

Agora, eu procuro não utilizar aula de outros professores, eles não gostam realmente que o 

aluno esteja fora. 

Entrevistadora: Gostaria de saber, o que seria preciso para que este Programa, essas 

nascentes que estão em áreas públicas, elas continuem sendo cuidadas e que elas (nascentes) 

se mantenham vivas? 

IE6P6: Olha eu acho que é só conscientização. O ser humano, o cidadão, a hora que tiver 

realmente consciência... Eu fui visitar outras nascentes,  eu acho que a nossa é privilegiada, 

fica dentro do Parque da Cidade, então ali, o pessoal do parque já ajuda com tudo: limpeza, 

reposição... Agora, nós fomos em nascentes aí que o cidadão que mora próximo não tiver 

consciência das coisas... 

Entrevistadora: então você imagina que é importante que a comunidade também abrace essa 

ideia.  

IE6P6: Com certeza!  

Entrevistadora: Além disso, mais alguma coisa você acha que ajudaria na permanência deste 

Programa? Ou nos cuidados com as nascentes para sempre?  

IE6P6: eu acho que, realmente, o cidadão tem que mudar sua postura, com relação a lixo, à 

depredação. É conscientização, porque eu acho que a Prefeitura já fez a parte. A gente tem 

que preservar.  

Entrevistadora: por favor, apresente-se IE6P7. 

IE6P7: leciono para os 8 e 9 anos, há 3 anos no programa, começou em 2009, depois da saída 

de outra professora. 

Entrevistadora: Como o Programa acontece, hoje em dia, dentro da escola? Quais são as 

atividades, a programação deste Programa na escola? 

IE6P7: A gente vai para as reuniões (de capacitação que a SEMEA promove), onde eles 

passam para a gente as informações, a gente também é preparado e depois a gente traz as 

informações para os alunos e vão então distribuindo as partes para cada um então desenvolver 

essa atividade, para que eles possam então ser aplicados. 

Entrevistadora: O Programa acontece só com esses alunos ou eles passam a ser 

multiplicadores?  



IE6P7: Os alunos que a gente participou, nos anos anteriores, né IE6P6, acho que ficou só 

dentro deles, não deu tempo suficiente para que a gente pudesse passar para os outros alunos. 

Porque o Projeto foi desenvolvido, foi planejado no início do ano, depois no meio do ano que 

a gente começou e ele foi finalizado mais no final do ano, quando teve a Mostra aí então lá a 

gente encerrou o ano e a gente acabou não passando pras outras séries, demonstrando o 

projeto para os demais. 

Entrevistadora: Para você, IE6P7, qual a importância desse programa que a Prefeitura 

desenvolve junto com as Secretarias de Meio Ambiente e Educação e outras Secretarias, além 

dos parceiros externos que ajudam, comunidades? Qual a sua visão da importância desse 

Programa? 

IE6P7: Ele é muito importante porque ele visa, contribui para que haja uma preservação do 

ambiente, num todo. Água principalmente, para que tenha uma água assim, potável para que 

possam todos aproveitar isso daí. Então, eu acho que é muito importante que esteja a 

preservação do meio como um todo.  

Entrevistadora: fala que vai iniciar a conversa com os alunos, que eles fiquem à vontade 

para se expressar e que as professoras podem interagir também. 

IE6P6: Gostaria até de comentar que o ano passado, por exemplo, que esse grupo, os grupos 

vão fazer o vídeo, mas no ano passado eu envolvi, por exemplo, os sextos anos. Através de 

imagens de satélite, eles fizeram o mapa onde ficava a nascente. Com a professora de 

educação física, ela foi fazer uma recreação no Parque, aí eu fui junto e levei todos os 

estudantes para conhecer a nascente. 

Entrevistadora: Que interessante você utiliza como um pano de fundo e trabalha em outras 

disciplinas.  

IE6P6: Porque até os desenhos dos alunos dos sextos anos apareceram no vídeo. Então, a 

gente envolve, a gente fala, mas não que todos vão fazer. E este grupo, aqui, eles quiseram 

participar. Não foi obrigado. Teve outro grupo que acabou desistindo.  

IE6P7: E eles são iniciantes no Projeto, ainda. 

Entrevistadora: Visitas e trabalhos de campo eles ainda não fizeram?  

IE6P6: Já fizeram visitas e trabalhos de campo este ano, mas nos outros não. Eles até sabiam, 

viram os vídeos, mas começaram no projeto este ano. Os que fizeram o vídeo até já saíram, 

eram das séries finais dos nonos anos. Agora a gente está reiniciando com um novo grupo.  

Entrevistadora: Eu conversei com uma professora da Região Leste, do jardim Mariana II, e 

ela falou uma coisa que me chamou bastante a atenção: este programa é como um contínuo na 

escola. Os alunos do ano passado que já mudaram de série/ano, podem até não estar mais na 



escola, e vem um outro grupo e acaba se tornando um programa contínuo. Novos aluno, é 

recomeço. É como a gente trabalha conteúdos mesmo, quando a gente consegue entender que 

a dinâmica é essa a gente, os professores, ficam menos ansiosos. Porque a impressão é: ah, 

vou começar do zero de novo. Na verdade não é do zero, né? Eles estão conversando com 

alunos em séries anteriores, e que no ano que vem, quando chegarem nas séries que eles estão 

e quiserem integrar o projeto já vão ter alguma noção do que é. Já ouviram falar... 

IE6P6: E a gente também comenta desse projeto com a série que a gente trabalha, divulga 

este trabalho... Quando a gente vai trabalhar determinados conteúdos a gente já faz um relato. 

Entrevistadora: um link? 

IE6P6: Exatamente, fazendo uma relação  com esses temas também. 

Entrevistadora: E a gente percebe que isso vai sendo construído, vocês que já estão desde o 

inicio, e a IE6P7 que entrou mais recentemente, mas acaba vendo  que a coisa flui. Muito bom 

gente, adorei a conversa! Bom agora com vocês (alunos) eu queria que vocês me dissessem, 

se para vocês aconteceu alguma mudança em relação a vocês mesmos ou em relação à escola 

quando vocês perceberam a existência do programa acontecendo aqui dentro? Mudou alguma 

coisa na dinâmica da escola ou de comportamento de vocês, em relação a questão das 

nascentes?  

IE2A2, 13 anos, sou do 8º Ano: eu acho que mudou bastante a minha opinião, porque antes a 

gente não pensava assim... ah, vou jogar um papel na rua e vai ficar por ali, entendeu? A gente 

achava que... sei lá? Vai ficar por ali... Hoje não, se a gente jogar lá vai vir muita enchente, 

muita coisa... e vai prejudicar muita coisa, como os rios e tal... e se a gente não cuidar da 

nascente agora, não tem quem cuide, talvez, amanhã. Então é melhor ajudar agora do que 

amanhã não ter quem ajudar, né?  

Entrevistadora: Sabendo da importância disso é fazer com que os cuidados comecem agora.  

IE2A2: A gente pode fazer isso agora, para que deixar para amanhã? 

Entrevistadora: Vocês gostariam que esse projeto continuasse nas nascentes onde ele já foi 

implantado? E por que vocês acham que deve ou não continuar o programa de revitalização 

de nascentes? 

 IE6A2, 13 anos, 8º. Ano: eu acho que se a gente começar agora, assim, também vai ajudar, 

vamos supor, eu tenho um irmãozinho menor então ele vai ter uma vida melhor daqui para a 

frente, se a gente cuidar agora, não deixar para amanhã como a Fernanda disse. E eu acho 

bom que não termine isso agora porque, com relação ao que eles dizem que em 2012 vai 

acabar, e eu não creio muito nisso, mas por mim, acho que deveria continuar porque 

influenciando muito as crianças de todas as idades. E pode melhorar cada vez mais. 



Entrevistadora: E como ele (o programa) influencia todas as crianças? 

IE6A2: Ah, a melhorar o comportamento, o dia a dia, sei lá... se você for ao Parque da Cidade 

agora, aí ela vai ter uma noção, vai ver o Parque de um outro jeito, a cidade de um outro jeito. 

Entrevistadora: E o que será que a IE6A2 está querendo dizer com “ver de outro jeito”? Que 

as pessoas passam a olhar o Parque da Cidade de outro jeito? 

IE5A1: 13 anos, 8º ano. Esse outro jeito é admirar mais a natureza, perceber tudo que está a 

sua volta que você não percebia antes, você entender mais como cuidar da natureza, o que 

você pode fazer para melhorar seu dia a dia e o dia daqueles que vão viver.  Tudo o que você 

está fazendo vai causar uma coisa para os que estão vindo, e que seja melhor o que você está 

fazendo. Se você quiser destruir a nascente não vai ter uma obra boa. Se você cuidar da 

nascente, você vai ter uma coisa boa que você vai ter uma coisa boa que você pode estar 

reservando para o seus filhos, para os netos, para toda sua família. É uma coisa boa que você 

está fazendo para todo mundo. 

Entrevistadora: Na opinião de vocês qual seria a importância desse programa para a cidade, 

para a escola, para o ambiente pras pessoas? Como vocês veem esse “todo”? 

IE5A1: importante é pela sustentabilidade do lugar, que a própria Prefeitura incentiva 

plantando árvores, melhora o ar, ajudando a preservar a nascente... 

Entrevistadora: E o Programa Educacional? Se a Prefeitura estivesse lá com os funcionários 

dela, os agrônomos, biólogos, jardineiros trabalhando lá e vocês nem soubessem de nada 

disso, então a gente acaba vendo que tem outros setores que se envolvem no trabalho. Então a 

parte da educação como é que vocês veem? Qual é a importância, se é importante ou não? Se 

deve continuar ou não? Se ele afeta positivamente ou negativamente? O que vocês acham do 

Programa Educacional para o programa de revitalização de nascentes?  

IE6A4, 13 anos, 8º ano. Eu acho que é muito bom envolver a educação junto, porque com a 

educação você vai incentivando as pessoas da escola. Porque quando eles crescerem, eles ter 

uma mente melhor. Eles vão saber que tem que ajudar para não poluir, porque se não, 

futuramente, estão falando por aí que vai acabar a água. Então de pouquinho em pouquinho 

das nascentes que a gente cuida, um dia vai formar um rio gigante e nós vamos usar aquela 

água do rio.  

Entrevistadora: o que você aprendeu ao participar do programa? Como aprendeu? O que é 

importante do que você aprendeu? 

IE6A5,13 anos 8º ano: eu aprendi que o mais importante de preservar a água é que 

futuramente você terá aquela água para você e pras futuras gerações. E que você tem que 

preservar a água porque “aquilo” é a sua vida e tudo que envolve a água é sua vida. 



 IE6A6 14 anos, 8º ano. Nós aprendemos que tem que preservar mais a água, porque senão 

não vai existir mais futuro.  

Entrevistadora: vocês aprenderam como fazer isto? 

IE6A6: preservando as nascentes, utilizando somente o necessário de água. 

Entrevistadora: Vocês acham que as crianças, os jovens, os adultos eles estão antenados, 

estão ligados na questão de como a gente pode preservar as nascentes da cidade? De alguma 

forma, esta informação que vocês já têm hoje chega à população, chega às outras pessoas? 

IE6A6 A gente elaborou uma pesquisa, que a gente montou, imprimimos e fomos fazer com 

os pais de alunos que estavam chegando para o Conselho. Muitos deles não sabiam o que era 

uma nascente, que tinha nascente aqui no Parque,  o que era o Projeto, o que era uma APP. E 

a gente explicou mostrando para eles e muito deles ficaram até surpresos do que era tudo isso. 

Alguns, alguns, sabiam o que era tudo, mas a maioria não sabia o que era, aí a gente explicou 

tudo isso e a maioria ficou com uma pequena consciência  do que era uma nascente, do que 

era uma APP. 

Entrevistadora: Quer dizer que tudo que estão aprendendo vocês já estão conseguindo 

ensinar para outras pessoas, vocês estão conseguindo divulgar... 

IE6A2: A gente fez também a pesquisa no Parque e quase ninguém sabia também, a gente fez 

no Parque da Cidade. A gente foi lá para fazer entrevistas para gravar o vídeo e quase 

ninguém sabia... A gente ficou “Meu Deus!” 

Entrevistadora: é que quando a gente sabe de alguma coisa a gente acha que todo mundo 

sabe. E quando a gente percebe que a gente já sabe de uma coisa que muita gente não sabe é 

aí que entra o papel dos multiplicadores, que vocês podem fazer este trabalho de 

conscientizar, de conversar com as outras pessoas. Pode ser amigo, parente, com qualquer 

pessoa que vocês conversarem e que tiverem esta oportunidade de ser então o divulgador, não 

é do Programa que é o nosso objeto mais importante, e sim a informação, os cuidados, as 

atitudes que vocês estão tendo a partir de agora. Porque quando a gente fala de atitude, 

comportamento, é exatamente isso que vocês estão me contando neste momento. Que vocês já 

têm uma consciência e vocês já estão levando essa consciência pras outras pessoas através das 

informações que vocês já possuem. Vocês acham que precisam aprender ainda muito mais 

sobre este assunto? Que esse programa deve continuar para vocês? Que vocês devem 

continuar estando mais aprendendo mais sobre ele? 

IE6A2: acho que sempre tem que estudar, a gente nunca mesmo vai chegar a saber tudo. 

Entrevistadora: falando da apresentação, onde comentei sobre as imagens. Mostra a Escola 

Vera Lúcia em sua primeira visita à nascente, momentos de plantio com alunos para que 



aprendam como é, para que serve e a importância da vegetação para que a nascente 

permaneça viva, momentos de descoberta com relação à qualidade da água, a importância de 

conhecer e preservar recursos naturais. Mostra os momentos (2006, 2007 e 2008), como era e 

como é hoje uma das áreas do programa de revitalização de nascentes.  

Entrevistadora: encerra fazendo um agradecimento aos alunos e professoras. 
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Entrevistadora: Minha apresentação, origem do programa em função do Colégio Embraer, 

falei da coordenação que exerci de uma equipe muito grande e existe até hoje. Por causa desse 

trabalho fui fazer o doutorado na USP, para avaliar a sua estrutura, se ele ensina, e como está 

hoje o programa. Fiquei acompanhando, meio à distância, a partir de 2009. 

 IE1P1: Meu nome é IE1P1. Sou professora de Ciências na rede Municipal. Nessa escola eu 

estou há 18 anos e na rede há 19 anos. Idade: tenho alguns aninhos. E estou nesse Projeto 

desde 2007. E, como os alunos aqui comentaram, alguns alunos estão comigo, participam do 

Projeto já faz 2 anos, outros, infelizmente, já saíram, devido, lógico, à conclusão do Ensino 

Fundamental. E a gente tem trabalhado bastante, infelizmente talvez, não da forma ou da 

maneira, da forma como nós quiséssemos. Aí tem a questão tempo, tem a questão... É tudo 

um pouquinho: é o tempo, é o apoio e outros fatores. 

Entrevistadora: No caso da Escola, como você está desde 2007, você está o tempo que o 

Programa existe na Escola, você acompanha. Como que ele acontece, hoje, na Escola? Que 

tipo de atividades estão sendo desenvolvidas voltadas ao Programa de Nascentes? 

IE1P1: Nós começamos sempre com uma visitação. Essa visitação é feita à nascente, aonde 

os alunos podem observar o estado que ela está, ou seja, ao redor, ao seu redor: a questão da 

vegetação, nós fazemos coleta, limpeza ao redor da nascente. Isso depende muito da turma e 

do ano. Tem ano que a gente consegue levar alguns grupos, sala por sala, e tem anos que não. 

Esse ano, por exemplo, nós já fizemos análise da água, alguns fizeram comigo. Nós somos em 

20. O Projeto é composto de 20 alunos. Os outros alunos ficam fazendo, mas, eu tenho 20. 

Desses 20, alguns já foram fazer a análise da água junto com o técnico que a Secretaria do 

Meio Ambiente nos mandou. Já fiz visitação com outras séries, outros anos. E nós fizemos 



também uma filmagem, montagem de um vídeo e esse vídeo está sendo feito por eles, que faz 

parte de um Programa, de um Projeto da Secretaria de Meio Ambiente. 

Entrevistadora: Legal. Com a implantação do Programa aqui na Escola, que mudanças você 

pôde observar na Escola, considerando equipe diretora, professores, funcionários e alunos. 

Você pode tentar olhar como um todo ou por partes. 

 IE1P1: Eu acho que o foco maior são os alunos. Eu acho que tem que focar os alunos porque 

a participação efetiva, concreta, é por parte dos alunos. Lógico que a direção dá o apoio 

dentro do possível. Apoio no sentido de tentar, precisa sair com os alunos, preciso ir às 

nascentes, então chama alguém para ficar no meu lugar. É difícil, mas, a gente vai tentando, 

tentando e consegue, nessa questão. O foco maior sim, eu canalizo para os alunos. 

Entrevistadora: E você percebeu alguma mudança com esse Programa acontecendo na 

Escola? 

 IE1P1: Ah sim. O envolvimento, a noção da preservação. Alguns, ao ir lá para fazer o 

trabalho do vídeo, tiveram a noção do que era uma área pública, uma área particular. Que a 

questão da área pública, que não pode ser destinada a uma pessoa só, ela é pública, ela é da 

comunidade, ela é da população, ela é da cidade. E algumas questões políticas, que a 

Professora de Geografia não está aqui, mas, ela está sempre colocando para eles, a questão 

histórica e a questão política da situação aqui do Altos Santana. 

Entrevistadora: E, num caso desses, como você vê esse Programa? Você acha que ele trouxe 

mudança para a cidade? 

IE1P1: Sim. Eu vou falar primeiro do bairro. Algumas mães, na última reunião, vieram 

comentar comigo sobre... Ela percebeu o movimento ali perto da nascente. E ela percebeu que 

nós pulamos a cerca. “Vocês pularam a cerca”, ela falou assim. Tem uma cerquinha lá. E eu 

não comentei isso com eles ainda, mas na reunião no 9º. C vieram comentar comigo que eles 

viram movimento ali. E alguns pais vieram perguntando e eu informei sobre a situação. E eles 

apoiam, disseram realmente que quem mora ali, ali por perto, tem olhado com outros olhos, 

tem tentado cuidar e não tinham noção que aquela área é pública e não deveria ser cercada. 

Porque alguns moradores cercaram e estavam dividindo aquela área. E eles acharam um 

absurdo, falta de informação. Mesmo com a placa da Semea (Secretaria de Meio Ambiente) 

colocou lá, algumas pessoas entraram, demarcaram pedacinhos e construíram algumas hortas, 

construíram horta, uma horta comunitária nesse local. E eu fiquei contente que os pais vieram 

falar, perguntar isso para mim. 

Entrevistadora: Quer dizer que já surte efeito na comunidade. 

IE1P1: Isso. 



Entrevistadora: E para você, qual a importância do Programa de Revitalização de Nascentes 

de São José dos Campos? 

IE1P1: Começa pela conscientização. Eu acho que a pessoa tem noção, né?! Se eu conseguir 

transmitir isso pros alunos, sobre a importância de uma nascente para o local, para a cidade, 

para o estado e até para o país. Porque através dessas nascentes que vai gerar outros 

caminhos, ou seja, várias nascentes desaguando, formando rio, que vai desaguar... E aí 

sucessivamente. Mas o importante é saber que ela é vital para o local, que através dessa 

nascente nós teremos o abastecimento de um rio, que através dessa nascente nós teremos a 

flora e a fauna viva naquele local, que daí vai brotar, e brota outros seres vivos ao redor. Tem 

que preservar, né?! Não tem como. 

Entrevistadora: Em sua opinião, o que é preciso, o que é necessário, para que essas 

nascentes que estão em áreas públicas sejam cuidadas e permaneçam vivas, como você 

mesma disse. O que é necessário para que elas continuem sendo cuidadas?  

IE1P1: A sensibilização, eu acho, que é o primeiro passo. E, essa sensibilização para 

conscientização, penso eu, que ela pode e deve começar dentro de uma escola. Porque é o 

local que você passa o conhecimento, é um local de aprendizagem, a troca de informações, a 

gente aprende muito com eles. Eu aprendi muito com eles. Eles estão fazendo um trabalho 

muito bonito e tem trazido isso para nós. Mas a sensibilização, conscientização é 

fundamental. E a escola é uma via, é um caminho para isso. Queira ou não, o pessoal ainda 

fala: “Ah, mas jogam tudo para a escola”. Mas, e aí? Se alguém não arregaçar as mangas, se 

alguém não fizer por onde? Ficar esperando o outro fazer? Então, eu não sou desse tipo 

também não. Vou esperar o outro, vizinho, vou esperar o colega, vou esperar a sociedade, vou 

esperar, no caso, a Prefeitura, não sei quem. Então, já que é para fazer, já que está dentro das 

nossas possibilidades, vamos arregaçar as mangas e vamos à luta. Não tem outro caminho.  

Entrevistadora: Que ótimo! Eu, conhecendo a história do Programa, sei que chegar na escola 

era o que daria a sustentação do Programa. Porque estando aqui dentro, estando com essa 

energia pulsante que a Escola tem mesmo, dificilmente o Programa se finda. Ele deixa de ser 

um projeto com começo, meio e fim e passa a ser considerado um Programa permanente. E aí 

nós temos investimentos de pessoas, investimentos de recursos materiais, enfim, uma gama 

enorme. E como diz a professora, a escola é um núcleo da sociedade que vai preparar para a 

cidadania. Então, aí a gente vê que, de fato, a escola é vital mesmo para a permanência (do 

programa). 

Entrevistadora: Agora a conversa será mais direcionada aos alunos. O que vocês aprenderam 

com o Programa de Revitalização de Nascentes? Ou o que vocês estão aprendendo, né?! 



Porque talvez não tenha aprendido tudo ainda, até agora. Vocês podem fazer uma 

retrospectiva da participação no Programa? Vocês já sabiam o que era uma nascente? 

IE1A1: Tenho 14 anos. Estou no 9º ano. É a primeira vez que participo. 

Entrevistadora: Primeiro ano. 

IE1A1: É, primeiro ano. Então eu nem sabia que existia uma nascente aqui no Alto do 

Santana. Daí, com esse Projeto, eu pude ver a situação que estava e que agora com a ajuda do 

Projeto como melhorou a nascente. 

Entrevistadora: Muito bem. Com a implantação desse Programa, você observou se houve 

mudanças na paisagem da área onde está a nascente? Ou o que vocês estão aprendendo, talvez 

não tenham aprendido tudo ainda... 

IE1A2 Tenho 13 anos. Estou no 9º ano. Faço parte do Projeto há 3 anos. Desde quando eu 

comecei no primeiro ano do Projeto eu vi uma mudança muito grande. Porque no início a 

cerca era muito mais protegida que havia em volta, tinha arame farpado e tal. Aí, teve uma 

época que vieram para tentar tirar a cerca, não deu certo, por que colocaram uma porta, então, 

não ficavam mais pulando a cerca. E, também, eu acho que teve uma época que teve um 

movimento que a gente começou a plantar as árvores aqui na Escola. A gente plantou árvores 

aqui na Escola perto da margem do rio e próximo à nascente também. A fauna voltou um 

pouco para cá, por que desde quando começou o Projeto eu comecei a reparar muito mais que 

tinham mais passarinhos, mais vida. 

Entrevistadora: Como é que você... você vê a interação dessa fauna com a vegetação? 

IE1A2: Sim, sim. Porque com as árvores e com a preservação do que estava assim perto das 

nascentes e no livro também (faz menção ao material didático do programa), a gente vê que 

as aves que vem para cá, geralmente são pelas frutinhas que as árvores produzem. 

Entrevistadora: No Programa, o que é feito naquela área para que essas Nascentes, mesmo 

estando em ambiente urbano, ela se revitalizem? O que vocês fazem lá? O que a Prefeitura 

faz, que trabalhos são realizados para que ela se revitalize? Você já falou um pouquinho que 

tem lá um plantio. O que é plantado lá hoje? 

IE1A2: As árvores, no geral, que são da espécie nativa da região. 

Entrevistadora: Além do plantio das mudas de árvores nativas da região tem mais alguma 

outra prática que vocês vem tendo feito ali para proteger, para preservar a Nascente? 

IE1A2: O que eu ouvi a  IE1P1 falando é que eles pegam e fazem uma análise da água para 

ver como está. Eu acho que isso também ajuda para ver como que está a situação, como está o 

estado da água. 



Entrevistadora: Isso. Se a intenção é proteger a Nascente, a Nascente é o quê? É onde a água 

está brotando. Então, esse trabalho é a preocupação de saber se está melhorando a qualidade 

da água ou não. Muito bem. Agora eu queria que vocês me dissessem que tipo de mudança 

vocês perceberam lá na área. Digam-me o que está acontecendo. Que vocês acham que está 

melhorando ou piorando a qualidade ao redor daquela área? E o que vocês podem me dizer 

olhando “melhorou isso ou piorou isso”. O que vocês percebem? O que vocês notam? 

IE1A3: Tenho 14 anos. Faço parte do Projeto há 2 (dois) anos. Estou no 9º ano. O que 

melhorou na Nascente foi a cor. Por que lá, com o plantio de árvores, melhorou o ar, 

melhorou a qualidade de vida lá. Tem os pontos negativos, que é a cerca, não deixando os 

moradores vendo a própria nascente, deixando de ter acesso. Mas, melhorou bastante, vendo 

esse tempo até agora, que a APP ajudou muito.  

Entrevistadora: E você acha que essa cerca tem que ficar lá para sempre? 

IE1A3: O certo não é estar lá aquela cerca. Certo? Por que ali é uma área pública. 

Entrevistadora: Agora, você sabe por que do cercamento?  Por que é inicial. Quando as 

árvores são pequenas, que elas são muito vulneráveis, você cerca a área. Quando elas estão no 

porto que elas já estão lá, você não precisa mais da cerca. Então, a cerca é só naquele 

momento inicial para proteger as mudinhas, principalmente, de predação. Às vezes tem 

alguma vaca, cabrito ou mesmo o ser humano que entra para estragar. Então, é mais no 

sentido de proteção. Por isso eu perguntei para vocês que medidas estavam sendo feitas ali 

para proteger a Nascente. O cercamento é uma delas. Mas, ele não é para sempre. De repente, 

vocês podem até falar: “Olha gente, as árvores estão num porte que não tem mais tanto risco”. 

E pode ser retirada, até para dar esse acesso à população, para as pessoas chegarem lá. O que 

mais vocês perceberam de mudança que vocês percebam que melhorou ou que piorou a 

condição da área da Nascente? Não se lembram de mais nada? Problema de lixo, de 

queimada, existia ali? Continua existindo? 

IE1A4: Estou no 9º ano. Eu comecei faz uma semana, no Projeto, então eu nunca tive a 

oportunidade de ir à Nascente. 

Entrevistadora: Então você está entrando agora no Projeto. E o que você está achando? 

IE1A4: Estou achando bem legal. É diferente. Eu acho que é uma ideia muito boa que 

tiveram para salvar o nosso Rio. 

Entrevistadora: Na opinião de vocês, o Programa deve continuar e por quê? 

IE1A3: Eu acho que o Programa deve continuar, porque ele é muito bom e ajuda bastante. 

Está melhorando e ainda pode molhar mais, então, com um Programa desses vai melhorar 

bastante. Deve ficar. 



IE1P1: É de vital importância para o meio ambiente como o próprio nome já diz: a nascente. 

Dali está brotando água, é um olhinho d’água, que vai se agrupar com outras nascentes, que 

vai abastecer o Rio, que vai desaguar num Rio maior e assim sucessivamente. A área dessa 

Nascente, ela fica de uma forma rica. Rica em nutrientes, rica em ar, um ar melhor, porque ao 

redor dela com a mata, com a vegetação densa, essa vegetação ela vai trazer alimentação, vai 

trazer abrigo, vai trazer sombra. A temperatura fica melhor numa área, tanto para a nascente, 

como para a área em si. Então, é de vital importância para omeio ambiente e deve continuar 

sim para despertar a conscientização da população, principalmente da população do Alto do 

Santana. E, para meio que as pessoas vivam melhor, com melhor qualidade de vida no espaço 

que ela está inserida. 

Entrevistadora: Mostra a apresentação sobre imersão da Escola Vera Babo. 

 

 

ANEXO G.6 - EMEF Prof. Waldemar Ramos Data da entrevista: 14 de Novembro de 

2012  

Tempo: 00:46:12 

 

1ª. Parte das entrevistas – 00:22:37 

 

Entrevistadora: Inicialmente, faço minha apresentação e explico os objetivos da minha visita 

à escola com relação à pesquisa de doutorado que faço. Pergunto se gostariam de participar 

respondendo algumas perguntas relativas ao programa de revitalização de nascentes. Em 

seguida inicio a apresentação que traz o histórico da criação do programa, em 2006; comento 

de minha participação direta até o final de 2008; do tempo de existência do Programa – 6 

anos; do grupo amostral da pesquisa, que são oito nascentes e respectivas escolas, das 33 que 

estão sendo revitalizadas; perguntei se estavam dispostos a me contar o que está acontecendo 

na escola em relação ao programa; Solicitei que inicialmente fossem fornecidos alguns dados 

dos participantes: nome completo; idade; cargo/função na escola, e para os alunos, o ano que 

cursam; e, o tempo de participação no programa. 

Foram 16’20” de apresentação, na sequência as entrevistas com os alunos e professora. 

Entrevistadora: O que você aprendeu ao participar do Programa de Revitalização de 

Nascentes? 

IE8A1. Sou do 5º A. Tenho 11 (onze) anos. Participo há quase 1 (um) ano do Projeto. E 

aprendi que nós não devemos jogar lixo nos rios, devemos replantar as plantas nativas, e não 



plantar outros tipos de plantas perto das nascentes. Só devemos plantar plantas nativas, 

porque se não elas não vão se acostumar com a nascente. Podem puxar muita água... 

Entrevistadora: Alguém mais quer me dizer o que aprendeu participando do programa? 

Vocês fizeram um vídeo, vocês devem estar cheios de notícias, de informação... Quer falar? 

Não. Bom, mais alguém? Agora eu queria que alguém me contasse se observou mudanças 

naquela área onde está a nascente. Observou mudanças na paisagem, ou observou mudanças 

em questão de limpeza, observou algum tipo de mudança na área onde vocês participam do 

Programa? Vocês estão muito envergonhados... Fala seu nome completo. 

IE8A2: Estou no 4º A. Eu tenho 9 anos. E eu vi a mudança que tudo cresceu mais rápido e 

ficou bem mais bonito. E teve algumas mudanças por causa do tempo e começou até a 

destruir as árvores, mas a maioria da parte está mais bonita porque replantou as árvores. 

Entrevistadora: Você gosta de participar? A aluna acenou que sim. 

Entrevistadora: Então, eu queria que você me dissesse, vem aqui um pouquinho mais perto. 

Fica mais fácil você vir aqui do que eu chegar até você, por favor. Que mudanças você 

observou naquela área onde tem a nascente do Vista Verde? 

IE8A2: As árvores estão bem maiores e está tudo bem limpo.  

Entrevistadora: Qual é o seu nome completo? 

IE8A3. Tenho 10 anos. Sou do 4º ano A. 

Entrevistadora: Há quanto tempo você está no Programa? 

IE8A3: 6 (seis) meses. 

Entrevistadora: Agora eu queria saber, o que é feito, que tipo de ação, de atividade, vocês 

fazem lá para que faça o trabalho de revitalização de nascentes? O que é feito lá na área para 

revitalizar aquela nascente? (longa pausa em silêncio) Não é feito nada, deixaram lá 

abandonada e se revitalizou sozinha? 

Alunos juntos: não... 

Entrevistadora: Ah... plantaram árvores nativas. Que mais? Limparam a área da nascente 

(um aluno disse e eu repeti para  registrar) 

IE8A4: Tenho 11 (onze) anos. Tenho 1 (um) ano que faço parte do Projeto. 

Entrevistadora: interrompe e diz: pessoal, ó, eu estou com o microfone aqui pertinho, mas o 

ruído atrapalha... 

IE8A4: E faz um ano que participo do projeto e Para proteger, estão plantando muitas árvores 

e limpando as nascentes, como ele disse. 

Entrevistadora: Certo. Mais alguma coisa você sabe que é preciso para proteger as 

nascentes? 



A professora pede que seja interrompida a entrevista para que os alunos saiam para o 

intervalo, horário do lanche. Um aluno se aproxima e diz que está com vergonha e que quer 

ser Biólogo, eu lhe digo que será como eu. 

IE8A4 Biólogo marinho. 

Entrevistadora: é bacana, hein?! Muito bom! 

Entrevistadora: Com o é o seu nome? 

IE8A5: Sabe aquela área lá da nascente? Então, ela tava bonita, tava tudo em volta assim, né, 

IE8A5?! Tava tudo formadinho assim. Daí aconteceu aquele negócio de trator passar por ali 

que a IE2P2 disse, caiu tudo, barranco... 

Entrevistadora: Quem é a pessoa? 

IE8A5: risos.. ah eu não sei, começa com C. 

IE8A5: Carlinhos, o prefeito. 

Entrevistadora: Ah, entendi! 

IE8A5: E, pelo menos, colocava um cano de cimento e aterrava, mas não. Tem um monte de 

fralda...  

Entrevistadora: lixo mesmo? 

IE8A2: a gente vai lá no comecinho da nascente da para ver um cano preto. Tinha um cano 

assim, cortaram o cano. 

Entrevistadora: aí cortaram o cano lá, e vocês vão plantar de novo, naquele pedacinho? 

IE8A2: lá caiu barranco, né? Aquela parte lá da nascente caiu o barranco... está toda cheia de 

pedras... e tem um monte de mato lá dentro das áreas. 

Entrevistadora: vão tomar o lanche... Vão lá tomar o lanche se não vocês vão ficar sem 

lanche. 

 

2ª. Parte da entrevista – após o intervalo 

Tempo: 00:23:35 

Entrevistadora: Se vocês acham que com a realização do programa houve mudanças para a 

cidade? : Se vocês acham que houve algum tipo de mudança com esse programa de 

revitalização de nascentes se isso modificou alguma coisa na cidade? IE8A7, quer falar? 

IE8A7: (...) ficou mais consciente do que são nascentes e do que deve ser feito para tratar as 

nascentes. Tem gente chegando atrasado... 

Entrevistadora: ótimo! Então, fale o primeiro nome... 

 IE8A5 : o parque ficou mais limpo. 

Entrevistadora: ah... qual parque você está falando? 



IE8A5: o parque aqui, a pista de skate. 

Entrevistadora: ah, aqui da área aqui? Ótimo! Eu queria que vocês me dissessem... agora, 

para todo mundo pensar mesmo. Qual é a importância do programa de revitalização de 

nascentes? Por que ele é importante? Qual é a sua importância? Fala seu nome para mim, 

completo. 

IE8A6, eu tenho 10 anos, eu acho que é melhor para o planeta e para a água do planeta.   

Entrevistadora: ótimo! Qual a importância do programa de revitalização de nascentes?  

IE8A7: Melhorar o meio ambiente?  

Entrevistadora: melhorar o meio ambiente. E como é que é seu nome completo? 

IE8A7 10 anos. 5º. Ano A. 

Entrevistadora: então você disse que a importância do... 

IE8A7: melhorar o meio ambiente? 

Entrevistadora: melhorar o meio ambiente. E que mais? Existe outra importância que vocês 

pensam? Seu nome completo... 

IE8A8, eu sou do 5º. A, tenho 10 anos e eu participo há um ano do projeto. A revitalização 

das nascentes é importante para deixar as nascentes bonitas e limpas. 

Entrevistadora: e agora a última pergunta para vocês: o que é necessário para que as 

nascentes que existem nas áreas públicas de São José, elas sejam cuidadas e elas permaneçam 

vivas? (repito a pergunta). 

IE8A8: não ter poluição?  

Entrevistadora: não ter poluição. E como a gente faz para não ter poluição na área da 

nascente? 

IE8A8 não jogar lixo, coisas, móveis... não colocar árvores que não sejam nativas e não jogar 

muito lixo... Não fazer o que eles fizeram, que ali tem uma nascente, daí fica difícil para a 

gente.  

Entrevistadora: como é o seu nome? 

IE8A9, tenho 10 anos, 4º. A, e 6 meses que estou no projeto.    

Entrevistadora: no projeto. Você vai dizer para a gente como se faz para manter as nascentes 

cuidadas?  

IE8A9: não usar a nascente como banheiro.  

Entrevistadora: (risos na sala) isso é muito importante. É mesmo! Alguém vai dizer para a 

gente como a gente faz para manter as nascentes bem cuidadas? O que é uma nascente viva, 

hein? 



Meu nome é IE8A10, eu tenho 11 anos, sou do 5º. A e eu participo do projeto há 1 ano. Para 

deixar as nascentes mais limpas nós temos que plantar mais, é... árvores nativas, cuidar das 

nascentes, e não jogar lixo, móveis e outras coisas, que poluem a nascente. 

Entrevistadora: fazer queimada na área da nascente é legal? 

Alunos juntos: não! 

Entrevistadora: evitar, então, fogo nas proximidades para não matar as árvores. 

 IE8A10: não retirar areia de dentro do rio. 

Entrevistadora: da nascente ou do rio? 

Aluna: da nascente.  

Entrevistadora: isso foi o que aconteceu: a máquina foi lá e revolveu, jogou terra por cima, 

foi isto?  

IE8A10: hum hum... 

Entrevistadora: Isso aí não é uma boa prática? 

IE8A10: não. 

Entrevistadora: mais alguém quer falar alguma coisa? A gente consegue cuidar fazendo 

algumas práticas que nós vimos aqui. Cercamento é importante?  

Alunos: sim. 

Entrevistadora: Por que é importante? Por que a gente cerca a área da nascente? 

IE8A10: para que outras pessoas não sujem elas.  

Entrevistadora: para evitar que as pessoas entrem lá e sujem, que mais que a gente evita 

quando cerca a área? 

IE8A9: que pessoas vão lá para cortar as árvores... 

Entrevistadora: aqui tem problema de vaca, cavalo, bode, cabra... aqui tem este problema?  

Alunos: não. 

Entrevistadora: mas em alguns lugares em São José tem este problema. Então, onde tem 

animais é preciso que a área fique cercada por um tempo até que as árvores cresçam bastante 

e elas consigam sobreviver. Porque se os animais entrarem lá para pastar, geralmente, eles 

podem pastar a muda como também podem pisotear as mudas. Por isso que é importante o 

cercamento. E a coleta e análise de água que vocês fazem é importante?  

Alunos: sim. 

Entrevistadora: Por quê? 

IE8A9 não foi possível gravar o que foi dito. 



Entrevistadora: Então, vocês ajudam a monitorar a água para ver se ela não está com 

problema de poluição ali, se tem algum dano ambiental acontecendo. Agora eu vou conversar 

um pouquinho com a professora. A mesma coisa... 

IE6P6:  6’16” (...) não foi possível gravar o que foi dito. 

Entrevistadora: ah... eles vão sozinhos ou vão sempre com você?  

IE6P6: a maioria mora no próprio bairro, certo? Aí eles vão lá com a família... Agora, os pais 

estão mais conscientes, estão participando do projeto.  

Entrevistadora: que bacana, IE8P9! 

IE6P6: sabe quando os filhos começam a levar para a casa? A coisa muda de figura.  

Entrevistadora: olha, que bacana, parabéns! 

IE6P6: quem contou que foi um político corrupto que estava lá, para ganhar voto, fazer 

campo de futebol? Foram os próprios pais, os próprios alunos, mas a nossa Secretaria não 

sabia quem era. Outra coisa, eu quero que você não cometa, se você for fazer no Rio não 

cometa o erro gravíssimo da cidade de São José dos Campos, o projeto é maravilhoso, tem 

tudo para dar certo, cada dia mais... Mas não haja proteção, porque no ano passado, você pode 

perguntar para opessoal daqui... porque assim, é... no ano passado eles fizeram... o Waldemar 

Ramos não tem continuidade, continua a mesma história. Todo ano é um recomeço, né? E o 

Leon, ele fez um trabalho, no ano passado, maravilhoso, a Júlia fez... foram vídeos 

maravilhosos, para a idade, a faixa etária é completamente diferente das demais, das outras 

escolas. E eles fizeram, mais perfeito e melhores e foram eles que fizeram, eles que montam. 

Interrupção da entrevista pela chegada do Professor Luciano, da Secretaria de Meio 

Ambiente, que foi à escola para tratar da III Mostra de Vídeos Ambientais, que a equipe que 

atua no programa de revitalização de nascentes participa. 

Entrevistadora: oi, quem está aqui? 

Luciano: tudo bom? Tudo joia.  

Entrevistadora: estou  no meu dia de bater papo nesta escola. 

Luciano: ah, é? Que legal. 

Professora: este é o Luciano, o pessoal... o CD está lá em cima, dá uma olhada. Só terminar 

aqui que eu já falo com você. 

Retomada da entrevista 

IE6P6: você vê que a escola... são eles que fazem. O problema de drogas e carências, elas que 

são premiadas... e isto causou uma série de constrangimento entre todos os envolvidos. Foi até 

o caso do Leon, do trabalho, que você pode até conversar com ele, com a Júlia... Ali na frente, 



Leon, a Júlia está aqui... Foram umas coisas que se você olhar... eu acho que eu tenho acho 

que as gravações dos anos anteriores. Se você olhar... 

Entrevistadora: eu vou observar. 

IE6P6: você pega... oi? Interrupção da entrevista. A professora conversa com o Prof. 

Luciano. (9’01” a 11’37”) . Enquanto aguardava, fiquei conversando com os alunos. 

Entrevistadora: agora eu vou fazer algumas perguntas para a professora. Eu vou falar alto 

para vocês ouvirem também, tá? E aí a professora responde para a gente. Nome completo, 

idade, se você quiser dizer, cargo/função na escola. 

IE6P6: vinte e uns... (risos) 

Entrevistadora: IE8P9 ... , professora do 4º. A e há quanto tempo você participa do 

programa?  

IE8P9: desde 2006, quando começou.  

Entrevistadora: como acontece, hoje, o programa na escola? Quais são as atividades que são 

desenvolvidas ao longo do ano? 

IE8P9: olha, aqui, na escola Waldemar Ramos, eu sempre trabalhei “Meio Ambiente”, então 

assim, o ano inteirinho a gente trabalha “Aquecimento global”, tudo que está acontecendo 

para eles terem informação, mesmo, da realidade que está contecendo e este programa só veio 

a acrescentar, né? E coincidiu que nós temos 4 (quatro) nascentes, né?. Então, a gente 

cuidando e os alunos, todo mundo envolvido, o tempo todo. 

Entrevistadora: que tipo de atividade vocês realizam durante o ano? 

IE8P9: nas nascentes, eles fazem atividade de... eles vão... conhecimento do tipo de árvores 

nativas, porque esse pessoal está fazendo a manutenção. Já foi o plantio, manutenção, então 

tem que conhecer a vegetação nativa, que não são... a importância de preservar isso, vão lá, 

fazem análise de água. Em sala de aula a gente faz trabalho com crosta terrestre, o que causa o 

aquecimento global, que você está vendo que está cheio aí... Então o tempo todo a gente está 

envolvida com... no “Meio Ambiente”. Não só com a água, com tudo. Mas é assim, todas as 

matérias.  

Entrevistadora: Com a implantação do programa na escola, você percebeu, ao longo desses 

6 (seis) anos, mudanças na comunidade escolar? Quando eu digo a comunidade escolar é 

pensar...  

IE8P9: a família, comunidade? 

Entrevistadora: equipe diretora, não, comunidade escolar. 

IE8P9: ah, tá. 



Entrevistadora: equipe diretora, outros professores, funcionários em geral e, especialmente, 

os alunos. Você percebe se houve alguma mudança com este programa aqui? 

IE8P9 a mudança de comportamento de todos os alunos é total. Eles mudam radicalmente. E 

isto vai levando, porque eu já tenho alunos que já estão na faculdade e eles estão fazendo 

Engenharia Florestal, Meio Ambiente, então você vê que você plantou a semente e a semente 

está vingando. Mas, falando da escola Waldemar Ramos, nesse contexto, pára muito, tem 

muitos professores que não aceitam entrar para fazer, ir à frente. Então ele começa no 4º. Ano 

e termina no 4º. Ano. Então, não tem continuidade, o único problema da nossa escola bate 

com alguns professores não querem continuar.  Mas este ano, pela primeira vez, e o ano 

passado, a equipe de direção é totalmente voltada para o programa. Então, a história mudou 

de figura. Mas ainda tem professores que são assim, não aceitam, não participam. Mas os 

alunos levam isso para sempre, porque a gente encontra na rua e a família também.  

Entrevistadora: Você acha que este programa trouxe alguma mudança para a cidade?  

IE8P9: Com certeza. A visão... isto falando de que são 33 (trinta e três) nascentes que são 

protegidas, completamente, mudou a visão de toda uma cidade. E está cada vez mudando 

mais, eles têm outra visão do que é nascente e a importância de preservar, principalmente 

numa cidade com tantas indústrias. Está mudando bastante.  

Entrevistadora: e na sua opinião, qual a importância do programa?  

IE8P9:  a importância do programa para mim é tudo. Eu acho que o que São José fez de mais 

importante no campo de meio ambiente foi começar a preservar, porque a partir da 

preservação das nascentes você começa a preservar todo o meio ambiente. Todo, que é a base. 

Então, precisa continuar em nível nacional e não só aqui em São José dos Campos. É muito 

muito importante, tanto é que a gente ganhou prêmio, nós ganhamos o prêmio das águas 

internacionais. Que a escola Waldemar Ramos, foi em 2008, 2007, é pelo trabalho 

desenvolvido aqui. Eu tenho guardado, que nós ganhamos feito a partir do “Projeto 

nascentes”. 

Entrevistadora: pessoal, estou terminando a última pergunta. Vocês continuam em silêncio 

um pouquinho só, para me ajudar aqui com a professora? Agora para terminar, e na sua 

opinião, também, o que precisa para que essas nascentes que estão em áreas públicas, elas 

continuem sendo cuidadas e elas permaneçam vivas?  

IE8P9: eu acho que mais secretarias, mais órgãos públicos, entrar para ajudar. Porque agora, 

vai começar este ano, já começou em áreas particulares. Que é um dos maiores problemas, 

nascentes em áreas particulares. Então, o novo projeto para ajudar vai ser dar condições, tanto 

financeiras como ajuda com técnicos para os donos de fazendas que têm nascentes, para 



ajudá-los a preservar e vai ter a recompensa. (ela está falando sobre o PSA que está em vias 

de acontecer no município, conforme aponta para a consecução da Fase III do programa) 

Então, isto ajuda muito.   

Entrevistadora: aí seria uma etapa de expansão do programa? 

IE8P9: vai ser uma troca de... sabe, toma lá, dá cá. E aí é porque barra muito, mesmo em área 

pública, tem uma hora que a “coisa pega”, né? É da prefeitura... o “cara” fala que é particular, 

como tem caso muito sério aqui. E fazendo isso, todo mundo quer participar, todo mundo 

quer ajudar. 

Entrevistadora: e no caso daqui, houve o apoio de uma empresa. 

IE8P9: a Embraer.  

Entrevistadora: você acha importante essa participação? 

IE8P9: com certeza! E ela não é uma poluidora, né? Como nós temos a Petrobrás. A 

Petrobrás também ajuda, só que ajuda entre aspas, mas é preciso. 

Entrevistadora: mas só para encerrar, você falou bastante das famílias, né? Em relação à 

comunidade, aos pais dos alunos que estão aqui, o que você  acha, como eles poderiam ficar 

mais próximos do programa? Tem alguma forma? 

IE8P9: olha, eu acho que mais próximo do eles estão agora é impossível. Porque, inclusive, 

tem um vídeo que foram os pais que ajudaram (18’50” – 22’15” nova interrupção do Prof. 

Luciano que veio esclarecer o problema de áudio que o vídeo, preparado pelos alunos da 

escola e seus pais, estava apresentando) 

IE8P9: tem uma coisa muito interessante que aconteceu com o pessoal do ano passado, tem 

uma menina amiga daquele “cara” que ... 2012. E lá eles levaram, queria montar o dela eles 

dão dicas. São todos amigos... e até ficou de vir e acabou,  não veio para dar umas aulas para 

opessoal, ano passado.  E eles acham lá fora que é no currículo das escolas brasileiras consta 

filmagens e meio ambiente. Este trabalho aqui, de filmes, é uma coisa normal nas escolas do 

Brasil. Então, isto que eles fizeram está fora, não é mais via São José, já está fora. Porque esta 

parte de você produzir filmes entra toda a família junto. E você consegue envolver uma 

comunidade inteira. E extrapola o..., mas se você for fazer, o Luciano é fera!  

Entrevistadora: encerra a entrevista agradecendo e parabenizando o trabalho.  

 

 

 

 



ANEXO G.7- EMEF Prof
a
. Maria Amélia Wakamatsu Data da entrevista: 20 de Novembro 

de 2012  

Tempo: 00:51:16 

 

Entrevistadora - eu vou colocar no meio (o gravador no centro da mesa) e vou pedir para 

vocês quando forem começar a falar alguma coisa, para vocês dizerem para mim, na primeira 

vez que forem falar... tem nomes repetidos aqui?  

Alunos - não (respondem juntos). 

Entrevistadora - tem duas Marílias? Não. Então cada um vai dizer o seu nome próprio. Então 

eu queria que na primeira vez que falassem vocês dissessem o nome completo, a idade, o ano 

que vocês estão e também há quanto tempo estão no programa. Tem gente que entrou este 

ano, tem gente que entrou no ano passado... Estou há um ano, estou há dois anos, estou há seis 

meses, estou há três anos... Há quanto tempo no programa. Então é nome completo, idade, 

série e há quanto tempo no programa. Tudo bem? 

IE6A5- só quando for falar? 

Entrevistadora - é, na primeira vez que for falar. Como é seu nome? 

Entrevistadora -  o restante, quantos anos, em que ano você está e há quanto tempo você está 

no programa. Eu para a gente... é mais um bate-papo, tá? Eu quero conversar com vocês para 

saber como é que anda o programa aqui, no (bairro) Campos de São José. Para isso eu 

preparei uma apresentação, que é uma apresentação, meio que conta o tempo em que esse 

programa foi implementado aqui na escola, há quanto tempo ele já existe. Vocês querem 

começar pela apresentação? Depois a gente conversa? 

Alunos - sim. 

 

Apresentação nos moldes das anteriores: 00:01:40 a 00:14:30  

 

Entrevistadora - então, professor, eu vou pedir para você dizer seu nome completo, a sua 

idade, se você quiser dizer, o seu cargo ou profissão na escola e há quanto tempo você está no 

Programa. 

Meu nome é IE4P4, tenho 41 anos (risos dos alunos) Eu trabalhei em 2006. Quando começou 

o Projeto, aqui nessa escola, era a outra Professora, que até a sua irmã fazia parte, né? 

Começou em 2006 aqui na escola, eu trabalhava na Zona Sul, não trabalhava aqui. Aí eu vim 

para essa escola em 2008, a partir de 2008, eu trabalhei junto com a Professora, em 2008, aí 

depois ela foi para uma outra, né, ocupa um outro cargo e de 2008 em diante eu venho 



trabalhando com eles. O que eu tenho feito é assim - trabalho com um grupo, depois pego 

outro, então, assim, você vai ver que tem gente que participou ano passado do vídeo. Essas 

meninas aqui, o ano passado, fizeram um vídeo muito bom. O vídeo a gente inscreveu tanto 

na... tanto para participar da Amostra, quanto do Festival de Vídeo da Secretaria de Meio 

Ambiente. Foi muito legal porque o nosso vídeo foi selecionado entre 5 (cinco) melhores. 

Entrevistadora - Ah, belezinha... 

IE4P4- E a gente já vem acompanhando, a gente faz análise de água, a gente vai, não dá, 

infelizmente não dá para levar todo mundo quando a gente faz o plantio de mudas. Este ano 

teve já, uma vez, lembra? Nem todo mundo foi, eu acho. Nem todo mundo foi. Não dá para 

colocar todo mundo. 

Entrevistadora - Vai fazendo por grupos, né? 

IE4P4 - É, por grupos. 

Entrevistadora - Então, professor, eu queria que você me dissesse, como já desde 2008 você 

está nesse Programa, como é que o programa acontece hoje? Quais são as atividades 

realizadas durante o ano letivo?  

IE4P4 - Eu começo, na verdade, começo fazendo uma apresentação. Uma apresentação 

datashow para eles se localizarem. Então, tem uma apresentação que eu faço desde a Galáxia, 

o Planeta Terra, o Sistema Solar (o Planeta Terra) e vai aproximando, eu acho que a gente 

deve lembrar, vai aproximando até chegar em cima da casa deles, para eles se localizarem. 

Alguns falam assim - “Ah, eu me lembro da casa, tá ali, tá ali...”. Vocês lembram? 

Alunos - Lembro, lembro. 

IE4P4 - Algumas pessoas eu acho que estavam em sala aqui que eu acabei não apresentando. 

Aí depois desse momento deles se localizarem no espaço, vamos dizer assim... 

Interrupção com música - sinal para troca de aula na escola. 

Entrevistadora - dá vontade de dançar, né? (risos) 

IE4P4 - Aí depois dessa apresentação, eu trabalho. Aqui é assim - a dinâmica da escola é um 

Projeto, vem um monte de projetos para a gente fazer e tem data e tal... a gente acaba fazendo 

um e vai mais para frente... Trabalha com um grupo, outro não. Às vezes uma sala responde 

melhor e tem a ver também... 

Entrevistadora - A sua disciplina, aqui, qual é? 

IE4P4- Ciências. 

Entrevistadora - E dá para trabalhar o conteúdo do Programa também quando você trabalha 

a sua disciplina curricular regular? 



IE4P4 - Isso. Dá para trabalhar sim. Dá para a gente encaixar esse conteúdo para a gente 

trabalhar em sala de aula. Aí depois desse momento dessa apresentação, a gente tem um 

mapa, um folder do Programa. A gente faz a leitura dos folders, conversa um pouquinho. Aí 

depois tem um mapinha de São José com as nascentes, aí a gente faz a localização dessa nossa 

nascente, onde estaria a nossa nascente? Peço para eles desenharem aqui, os mapas, para eles 

tentarem localizar, a nascente do nosso bairro é mais ou menos onde? Ah, na Zona Leste, 

vamos procurar a Zona Leste. A reconhecer o rio Paraíba, por que nesse mapa tem o rio 

Paraíba. E aí a gente conversa a importância da água, a água fazendo parte do nosso corpo, do 

nosso dia a dia, a importância que ela tem e sobre a preservação. É importante preservar a 

nascente, que alimenta o córrego, que vai alimentar os rios. Basicamente isso. E depois a 

gente faz uma visita na área da nascente, aí a gente reúne umas pessoas para ir, por que não dá 

para levar todo mundo. E depois, em seguida, a gente marca um dia com a IE1P1 lá da 

SEMEA, e a gente faz a análise de água. Aí depois, mais para o final do ano segue a produção 

dos vídeos. Que em 2009... 

Entrevistadora - 2010 foi a primeira Mostra. 

IE4P4- É. 2010 foi a Primeira Mostra. 

Entrevistadora - em 2009 foi a Gincana de Saberes sobre Nascentes 

IE4P4 - isso... (frase incompreensível na gravação) 

Entrevistadora - E, professor, com a implantação do Programa, que mudanças você percebeu 

na comunidade escolar - Quando eu digo comunidade escolar pode-se pensar - equipe 

diretora, professores, colegas, funcionários e até mesmo nos alunos. Que mudanças você pode 

perceber a partir do momento da implantação do programa? 

IE4P4 - eu não estou desde o início. Esta foto, esta imagem que a gente viu aí (referindo-se à 

apresentação que fiz) na verdade eu não estava... eu vi um pouquinho melhorado. Já não tinha 

aquele monte de entulho, lá eu não estava presente, foi em 2006. Mas tem uma coisa 

importante que a gente nota é, o Parque lá (referindo-se ao Parque Alambari) o local, a APP, 

a diferença que tem hoje do que era, né? Como a gente viu aí nas fotos... Eu vejo que quando 

eles participam da análise de água, eles adoram análise de água, a gente vê... eles gostam de 

participar, eles perguntam sobre ... (não foi possível compreender o termo). A relação entre 

professor e aluno também melhora, muito, é? Eu sou até um professor bem aberto assim para 

eles conversarem, eles não têm muito medo de mim, têm? 

Alunos - não, não. 

IE4P4 - então, eu sou bem aberto para eles perguntar, perguntam tanta coisa... Mas assim, 

tem uma melhora na relação professor-aluno. A direção também auxilia bastante... A diretora, 



a equipe de direção, eu estou falando em minha opinião, como professor que trabalha aqui, é... 

tem uma parceria muito positiva aí, não só com este mas com todos os outros projetos. No 

ano passado, naquela campanha antidrogas, é muito legal e a gente acabou ganhando, mas 

infelizmente este ano... a gente não ganha sempre, né? A gente não ganhou. O importante é a 

gente participar, fazer as atividades... o importante é a gente aprender, o que a gente leva de 

conhecimento com tudo isso. 

Entrevistadora - Em sua opinião, esse programa ele trouxe mudanças para a cidade?  

IE4P4 - para a região aqui, eu acredito assim, igual a Lucimara tava falando, aquela cultura 

de jogar o lixo no lote do lado... então, assim, aos poucos a gente vê que vai... que a 

comunidade vai prestando atenção. O filho é multiplicador. Aí, então, ele tá na escola, o filho 

fala para o pai... Então, aquela rua ali, que é onde jogavam muito entulho, a gente tem muitos 

alunos que moram naquela região, então diminuiu. Mas infelizmente acabar, acabar mesmo, 

não acaba. Mas a gente... eu consigo perceber sim que a comunidade não joga muito... tem 

uma conscientização sim. A comunidade é uma coisa... vai aos poucos. Você não consegue 

conscientizar uma pessoa de uma hora para a outra. 

Entrevistadora - eu imagino assim - quando eles veem os próprios filhos trabalhando para 

preservar uma área, talvez eles não se sintam mais encorajados de pegar um carrinho de mão 

com entulho e jogar lá, né? Ah, num vai dá, né? Meu filho tá cuidando, tá empolgado, tá 

falando das árvores, tá falando da água, talvez isso também ajude a educar os adultos. Às 

vezes se pensa que educação ambiental é só para criança. Não é. Educação ambiental é para 

todo mundo. E qual a sua opinião em relação à importância do programa de revitalização de 

nascentes pras áreas públicas municipais? 

IE4P4 - eu acho de extrema importância porque a gente viu um resultado muito bom aqui na 

área da nascente aqui, da nossa escola, e outras áreas também como lá em Santana. O próprio 

filme que a gente fez em 2011, a gente vê assim que há participação da comunidade, isso 

mesmo que você falou - a família vê o filho participando daquele projeto, cuidando da área e 

passa a cuidar também, né? A importância é mudar essa cultura de jogar lixo em áreas 

públicas, de não cuidar, que é importante tirar o lixo da frente da minha casa e não importa 

onde ele vai parar... É essa mudança de cultura mesmo da comunidade e eu acho que o mais 

importante a gente preservar a gente tem aí de graça, não é tão de graça porque tem o 

tratamento de água e a gente paga por esse serviço. Mas a água é um bem que a gente não 

vive sem! Eu até dou exemplo de uma sobrinha minha que faz faculdade lá em Guarulhos, e 

eu acho que já comentei com diversas salas que ela começou a fazer faculdade lá e ela montou 

uma república e a primeira coisa que ela notou de diferente foi aquele monte de balde 



embaixo da pia. Aí ela perguntou pras meninas o porquê daqueles baldes aí falaram que lá 

tem água dia sim dia não, é alternado né um bairro tem água um dia o outro bairro tem água 

noutro dia. 

Entrevistadora - já estão racionando água. 

IE4P4 - é já estão racionando... Então, quando a gente pensa que a falta de água é lá em outro 

país que tem problema ou então lá no sertão nordestino que tem esse problema e é grave, sim. 

Mas é aqui pertinho da gente. Guarulhos está a 40 minutos de carro daqui. Pertinho. Imagina a 

gente sem água aqui... Tendo água um dia e não tendo no outro dia. A gente tenta fazer com 

que eles tentem imaginar a vida sem água. A maior importância é lá para o futuro... Conseguir 

manter com qualidade, sem poluir... 

Entrevistadora - vou contar uma coisa que eu fiquei sabendo daquela escola Norma de 

Conti, que tem aquela foto inicial da nascente, no Bosque dos Ipês. O que aconteceu? Eles 

tiraram as pessoas do Pinheirinho, lembram daquilo? Que eles desmancharam aqueles 

casebres e tal porque eles não podiam ficar lá. Aí o que aconteceu? Muitas pessoas também 

não tinham para onde ir, aí advinha onde eles foram parar? Na área da nascente. Porque eles 

conseguiram água para fazer comida, para se lavar, para lavar alguma roupa. Eles acabaram, 

de novo, invadindo uma área pública que estava cercada para a proteção daquela nascente. 

Mas olha que interessante como o Homem vai em busca da água. Então a nascente é como 

esta nascente aqui, se alguém, se tiver faltando água em casa e tiver... e souber que tem uma 

nascente lá, ele vai com seu baldinho e vai pegar água. Porque a água é uma necessidade 

básica para o ser humano e para todas as espécies. O ser humano aprendeu isso, esta relação 

do homem e da proximidade da água, isso que o professor tava falando é perfeito! A gente 

acaba vendo que parece que o problema da falta d’água tá muito longe da gente. Às vezes não 

tá tão longe. Se nós não cuidarmos dela agora. 

IE4P4 - é interessante isso que você falou que a gente fez uma visita às nascentes este ano, 

todos os professores. Nós fizemos uma visita a umas nascentes e conversamos sobre esses 

problemas e a gente fez visita nessa nascente do Bosque dos Ipês. E quando a gente chegou lá 

foi o ônibus com os professores e tinha umas quatro ou cinco pessoas lá... tinha roupa do lado 

da nascente, tinha pessoas em volta da nascente. Daí eles saíram, porque eles viram estava 

chegando gente que representava, de certa forma, Secretaria de Meio Ambiente, representava 

lá o Poder Público. E tem realmente, acho que uma ou duas famílias morando numa casa que 

era uma empresa e essa empresa foi abandonada. Então tem lá o prédio do lado da nascente, 

abandonado né, o prédio abandonado, a nascente lá com disponibilidade de água e tem duas 



ou três famílias lá morando no prédio e eles usam a água. Eles tomam banho lá, então a gente 

vai lá e vê toalha jogada no chão, você vê roupa, você vê sabonete e xampu... 

Entrevistadora - até vidro de xampu, eu tirei fotos lá eu estive agora, esses dias, e tinha vidro 

de xampu... mas eles vão lá e se lavam ali mesmo. Professor, agora uma última pergunta para 

depois eu passar a falar com os alunos. Em sua opinião, o que é preciso para que as nascentes 

das áreas públicas continuem sendo cuidadas e elas permaneçam vivas? Que elas continuem 

fornecendo água. 

IE4P4 - este projeto de revitalização de nascentes já é uma iniciativa muito boa para que 

aconteça essa preservação das áreas das nascentes. Eu acho que... eu gostaria que esse 

projeto... veio uma pessoa fazer a análise de água uma vez. Eu acho que nós deveríamos ter 

mais a análise de água, mais vezes durante o ano, um acompanhamento mais intenso, mais 

próximo da Secretaria de Meio Ambiente. Até falei com a IE1P1 - você fornece o material 

para a gente fazer? Infelizmente ainda não aconteceu... (Atuar mais visando emancipar as 

escolas, dando autonomia aos participantes)  

Entrevistadora - Talvez isso tenha a ver com recursos financeiros, recursos humanos, 

alguma coisa assim?  

Professor - é, exatamente. 

Entrevistadora - Hum... E parcerias, você vê possibilidade de ter parcerias com outras 

instituições ou empresas que possam ajudar a... 

IE4P4- é uma... é um caminho, uma alternativa. Realmente, a gente ainda com esse trabalho, 

esse projeto, a gente ainda não pensou em parceria. É um caminho, né? 

Entrevistadora - Porque tem parcerias da Secretaria com algumas empresas como a 

Monsanto, a Embraer, a GM. Aconteceram algumas parcerias com empresas que, em algumas 

áreas de nascentes, tem essa participação. Eu acho que também pode ajudar, né? 

IE4P4 - é... 

Entrevistadora - agora com os alunos, que vocês se lembrem de dizer para mim - o nome 

completo, a idade, a série e há quanto tempo no programa, tá? O que você aprendeu ao 

participar do programa de revitalização de nascentes? Pode levantar a mão quem vai falar 

primeiro. Quer falar primeiro? O que você aprendeu? Pode ser geral, pode ser algum conteúdo 

específico ou aprendeu alguma coisa que mudou sua vida... Fala o nome completo... Vou te 

pedir para ficar mais perto do microfone, pode falar. 

Meu nome é IE4A1, tenho 15 anos, estou no 7º Ano B, há 2 anos. Eu aprendi que a gente tem 

que cuidar da nascente, porque ela não é só nossa, ela é de todo mundo. Ela vem de uma área 

pública, então eu aprendi que a gente tem que cuidar daquela área porque daqui para frente 



vão ser nossos filhos que vão estar aqui. Então eles vão ver aquilo lá, eles vão... a gente tem 

que passar para eles, ensinar para eles a aprender a cuidar daquela nascente. Eu aprendi que é 

um recurso de todo mundo, todos têm que cuidar... Que ela pode, às vezes, trazer benefício 

para a gente. E também a gente não pode chegar lá e tomar a água porque a gente não sabe se 

está bem cuidada, se ela tá bem tratada. Então a gente tem cuidar e não tem que, tipo, sujar. 

Entrevistadora - pode falar. É timidez? É como se ela estivesse escrevendo... 

IE4P4: a IE4A2 fala muito bem! (O professor indica a aluna IE4A2 para falar) 

Entrevistadora - IE4A2, como é seu nome completo? 

IE4A2, 12 anos, 7º. A, há 2 anos no programa. 

Entrevistadora - e aí, o que você aprendeu entrando no programa? Porque você foi parar lá, 

o que você aprendeu e o que você gostou lá? 

IE4A2 - eu aprendi, primeiramente, que a gente tem que cuidar e que lá é uma coisa de 

conscientização, porque a gente tem que aprender para passar para os outros. 

Entrevistadora - então você entendeu que você tem que ser uma multiplicadora dessa ideia, é 

isso? (assentiu com a cabeça) Quer falar mais alguma coisa? Não? 

IE4P4 - fala um pouquinho para ela do filme que a gente fez o ano passado (2ª. Mostra de 

vídeos ambientais – promovida pela SEMEA) 

IE4A2- foi “A nascente daqui a 10 anos” como ela estaria se o pessoal cuidasse e como ela 

estaria se eles não cuidassem.  

IE4P4 - tem um... o Callitrix aurita, um saguizinho aqui que tem uma família que vive aqui, 

num pedaço de floresta do Jardim Mariana e o tema deles era a nascente em 2023 e  a gente 

trabalhou que, a gente preservando a APP ela poderia voltar os animais, voltar a morar nessa 

área, preservar essa família de Callitrix aurita que tá morando nesse resquício de mata ali no 

Mariana.  

Entrevistadora - aí a gente acaba vendo que vocês já entendem que existe uma inter-relação, 

uma coisa depende da outra. A flora é importante para que a fauna se estabeleça, e a fauna 

ajuda a flora a se expandir. Então, tem animaizinhos, como esses saguis, eles são dispersores 

de sementes, as aves também e aí os animais vão para lá para ter abrigo, alimento, enquanto 

isso eles também trabalham para a proliferação de espécies nativas. Eles levam as sementes, 

transportam grãos de pólen de uma flor para outra, enfim, vocês acabam percebendo esta 

relação, né? É... E como é feito o trabalho para a revitalização dessa nascente no ambiente 

urbano? O que está sendo feito naquele lugar que vocês sabem que está sendo revitalizado? 

Está sendo revitalizado por quê? O que está sendo feito lá? Como se revitaliza uma nascente? 

A pergunta é esta. 



IE4A3, tenho 12 anos, sou do 7º Ano, to há 2 anos no programa. A gente revitaliza uma 

nascente fazendo análise da água, plantio de mudas. 

Entrevistadora - que tipo de mudas a gente planta? 

Aluno - árvores frutíferas. 

Entrevistadora - as espécies que a gente escolhe para colocar lá, quais são? 

IE4A4. São árvores próprias pras nascentes.  

Entrevistadora - tem algum nome específico para essas árvores? 

IE4A5 - a gente também cerca o canteiro. Lá é uma mata que não pode entrar fogo, lá na área 

da nascente. É um... 

Entrevistadora - aceiro? 

IE4A5 - é.  

Entrevistadora - você baixa bem o mato para que se pegar fogo não pegue nas árvores. 

IE4P4- às vezes as pessoas jogam lixo e põe para queimar.  

IE4A4 - (não deu para compreender o que foi dito – sobreposição de vozes) 

Entrevistadora - então já me contaram, tem plantio de árvores, análise de água, cercamento 

da área, aceiro para não pegar fogo, se alguém atear fogo nas proximidades... E o trabalho 

com as pessoas em volta, vocês fizeram algum trabalho com a comunidade? Com as pessoas 

em volta, vocês fizeram algum trabalho com as pessoas que moram próximo? Vocês 

conversaram, fizeram entrevistas? Entregaram algum material? 

IE4A5 - Ah, tem a entrevista que a gente fez, com o Jairo (vários alunos falaram o nome ao 

mesmo tempo do Sr. Jairo), que cuida do sagui lá. Ele cuida daquela floresta lá... 

Entrevistadora - o Jairo é o morador que tem ali próximo, ao lado da mata. 

IE4A4 - é bem do lado da floresta.  

IE4A5 - tem também aquela mulher que a gente entrevistou, a Cida. E as meninas que 

entrevistaram com a outra professora, elas também entrevistaram os moradores. (Eu perguntei 

o nome da aluna IE4A5, 12 anos, 7º Ano, faz 2 anos que to no programa.) 

Entrevistadora - eu queria que vocês me dissessem que mudanças vocês perceberam na área 

que possam demonstrar que está melhor ou pior, em relação a 2006, quando tudo começou (o 

programa). Nome? 

 IE4A2. Eu acho que o lixo, ali em cima, assim, não tem mais tanto, está abaixando, cada dia 

tem menos, e está tendo mais água também.  

Entrevistadora - É? Aumentou o volume de água? Olha que legal! Que mudanças mais 

vocês perceberam ali naquela área, quando vocês viram 2006? 

IE4A2- está bem mais preservada.  



Entrevistadora - está bem mais preservada, mas se você disser para mim que está mais 

preservada, mas como é que eu vou saber que está mais preservada? O que eu posso olhar lá 

que eu posso... ah, está realmente. 

IE4A2 - tem muito mais árvores. Se tem árvores, os animais voltam a viver lá.  

Entrevistadora - vamos passar aqui (a apresentação) só para vocês verem como era em 2006 

e como está hoje. Só para a gente ver se a gente consegue... Essa daqui é uma das fotos, bem 

do comecinho... Olhando de cima para baixo, né?  

IE4A2 - tem bem mais árvores, né?  

Alunos - Hoje tem muito mais árvores... (dois alunos dizem juntos), e estão grandes... 

Entrevistadora - eu vou passar mais rápido para vocês verem a primeira foto. Esta é a 1ª. 

foto.  

IE4A2 - nossa, está bem melhor! 

IE4A2 - bom, melhorou. Este daqui não tem mais 

Entrevistadora - o que é que não tem mais? 

IE4A4 - entulho. Tem um monte de árvores. 

IE4A2 - só tem um pouquinho... 

IE4A2 - é tem bem menos (referindo-se à presença de entulho na APP)  

IE4A4 - e tem árvores e tem mais árvores. 

Entrevistadora - Então vamos lá, tem mais árvores, que árvores estão lá?  

IE4A2 - árvores de nascentes. 

Entrevistadora - árvores nativas, né? A gente chama de árvores nativas. E elas são especiais 

de algum lugar, por exemplo, elas são da Floresta Amazônica?  As que plantam aqui? 

IE4A4 - pau-brasil. 

Entrevistadora - as espécies que a gente coloca nas nascentes aqui são espécies que dão lá na 

Floresta Amazônica? 

Alunos juntos - não. Nativas daqui. 

Entrevistadora - alguém se lembra como se chama a vegetação que é da nossa região? 

IE4A2 - Mata Atlântica? 

Entrevistadora - Mata Atlântica. Então a gente está usando espécies nativas de Mata 

Atlântica, porque esta região era coberta toda, no passado, por vegetação da Mata Atlântica. 

Vou passar rapidinho aqui... essa aqui já tá bem legal, olha esta aqui, e esta daqui. Esta área, 

aqui de cima, que é aquela parte plana, o que vocês acham que podia ser feito ali? Porque 

descendo, as árvores estão ali na parte de declividade, na parte do morro, mas ali na parte 

plana daria para fazer alguma coisa? Interessante, que as pessoas pudessem aproveitar o 



espaço? Poderia se fazer uma horta para a comunidade? Para as pessoas cuidarem? Poderia. 

Poderia fazer uma pracinha? Colocar bancos, algum tipo de brinquedo para crianças ou 

colocar algum equipamento de ginástica?   

IE4A4 - ia quebrar, mas poderia. 

Entrevistadora - quem ia quebrar? 

IE4A4 - os vândalos. 

Entrevistadora - aí é que está o nosso trabalho, né? A gente acha que se a gente melhorar o 

ambiente onde a gente mora e achar que vão mexer, que vão estragar, a gente desanima antes 

de fazer. Então a gente tem que insistir em fazer e se quebrar, consertar. Quando eu digo a 

gente, eu não digo vocês, digo a prefeitura, as pessoas que ajudam a manter a área. Às vezes 

os próprios moradores. Às vezes tem alguém com habilidade que vai lá, soltou um parafuso 

de um equipamento, de um brinquedo ou de um banco, vai lá e aperta o parafuso. É esse 

cuidar do que é nosso que a Letícia, né? A área é nossa. 

IE4A2 - (ruído – impossibilidade de compreensão)  

Entrevistadora - como é o seu nome? IE4A612 anos e 7º B, 2 anos no programa. Falou tudo 

direitinho, então qual é o problema do lixo? 

IE4A2 - (ruído – impossibilidade de compreensão) ...são as próprias pessoas que trazem o 

lixo... (muito ruído externo) 

Entrevistadora - agora vocês pensem o seguinte - como está o local parece que está meio 

abandonado, porque as pessoas vão jogando, a prefeitura vem e tira um pouco, e depois jogam 

de novo. Imagina se ali estivesse um lugar bem cuidado se as pessoas teriam coragem de 

chegar lá com lixo para jogar. 

IE4A4 - ah, tem...  

Entrevistadora - será? 

IE4A2 - tem.  

Entrevistadora - qual o trabalho que vocês sugerem para melhorar essa questão de não jogar 

mais lixo lá? 

IE4A4- aumentar a fiscalização, a conscientização. 

Entrevistadora - a conscientizar mais as pessoas... 

IE4A5 eu acho que se o vereador fizesse um trabalho na comunidade, que chamasse a 

comunidade para ajudar a nascente, seria melhor. Porque a nossa escola faz a parte dela, mas 

a comunidade tem que entrar no projeto junto com a escola.   

Entrevistadora - envolver a comunidade junto com a escola. Bem, agora uma última 

pergunta, eu queria que vocês me dissessem o que na opinião de vocês... bom, primeiro é se o 



programa deve continuar? O programa de educação ambiental, o programa de revitalização de 

nascentes, como um todo. Se ele deve continuar, e se ele deve continuar, por quê? 

IE4A5- para cada vez a nascente cresça mais, e que fique limpa e não suja. Eu também acho 

que ela deve continuar porque ela faz parte da comunidade e traz o bem para a comunidade. E 

a gente revitalizando mais ela vai ficar mais bonita e com certeza mais saudável. Eu acho que 

ele tem que continuar sim. Porque o projeto ele ajuda a gente na escola, a gente faz dentro da 

escola. Só que dentro da escola a gente tem que passar para os outros de fora 

(responsabilidade de multiplicador). É como se fosse uma base este projeto. A base começa 

aqui na escola. A escola é a base, mas a gente não tem que ficar só aqui. É como se fosse 

construir um prédio, tem que continuar, passar pras pessoas de fora. Então esse programa 

ajuda bastante essa base, para ajudar a escola. (acredito que ela se refira à função da escola 

no campo educacional e que o programa facilita este trabalho de base, que ela já se vê 

responsável por educar para as questões relacionadas à nascente) 

Entrevistadora - então, para vocês o programa é bom? Ninguém acha que ele deve acabar? 

Alunos juntos - Não! 

Entrevistadora - então, gente, este trabalho, esta conversa nossa, vai me ajudar a escrever 

uma tese. Uma tese é um documento em que estou fazendo uma pesquisa sobre um programa 

criado aqui em São José, para dizer se esse programa, ele é bom, se ele é consistente, se ele 

precisa de modificação, se ele está no caminho certo ou não, se as pessoas, escolas, 

comunidades se estão achando que é importante, se eles querem ajudar, se querem participar. 

E eu percebo que na escola este projeto tem ido “de vento em popa”. Eu acho que todo mundo 

que participa, de fato, fica com uma “coisa”, né, de cuidar , de ficar com atenção pras coisas 

da natureza e como a IE4A1 falou, é a base. É a base para a vida, é a base para o resto de 

todos os anos da vida de vocês (referência à educação e sustentabilidade). Vocês sempre serão 

revitalizadores de nascentes, podem ter certeza! Para o resto da vida! Vai ter dentro de vocês 

esta semente que vai germinar... uma vez revitalizador de nascente, sempre será revitalizador 

de nascente. Vocês vão ter esse olhar diferente para o ambiente, para questões de preservação, 

para a não poluição. Então, eu estou, assim, muito satisfeita com o que eu tenho visto, vocês 

são a penúltima escola que eu estou vindo, à tarde vou à Fundhas, que é a última turminha que 

vou conversar, mas eu já estou muito feliz de ver que a “coisa” está muito legal. E este 

programa já está fazendo seis anos. Ele começou em setembro de 2006 e agora, em 2012, ele 

fez seis anos. Significa que... que ele está vivo, né? E agora no dia 03 vocês vão lá fazer a 

apresentação do vídeo (3ª. Mostra de Vídeos Ambientais) e eu vou estar lá, se Deus quiser, 

para torcer por vocês.  



IE4P4 - o que vocês acharam da filmagem, que vocês estavam lá filmando, quer falar um 

pouquinho para a professora?  

Entrevistadora - pode falar, pode falar... 

IE4A5 - ah, eu achei legal! A gente fez uns bonequinhos assim, mas a gente mesmo 

interpretou e acho que quando a gente faz teatro, a gente aprende mais. Tem um roteiro, tem 

tudo para a gente seguir, mas no roteiro mesmo explica algumas coisas que a gente nem sabia, 

aí a gente aprende muito mais. 

Entrevistadora - vocês tiveram que estudar par montar o roteiro com a informação correta, é 

isso? 

IE4A5 - hum, hum. 

Entrevistadora - e quem encenou?  

IE4P4 - levanta a mão que trabalhou lá. 

Entrevistadora - ah, então vamos lá, você começa falando qual foi seu papel.  

 IE4A5 - eu fiz o papel da mãe.  

Entrevistadora - e o que a mãe faz na peça. 

IE4A5 - bom, ela não participou muito. Ela apareceu só no começo. Ela tinha uma filha, 

depois ela morre. A filha vai para a casa da avó.  

IE4A5 - eu fui a margarida, ela veio do Pará. Ela morava com a mãe dela e a mãe dela morreu 

aí ela veio morar com a avó. Só que onde a avó mora é muito sujo. Perto da nascente, perto de 

tudo... só que lá onde ela mora a nascente não se chama nascente, se chama “mina” e aí ela 

começa a se interessar, e tem até um moço que coloca fogo, ela começa a brigar... Acho muito 

interessante porque no meio disso tem a ação, não é só aquele negócio tipo “ainn 

nisnisnisnisnsss”... não! Tem que ter uma ação, se não fica um tédio, né? Ela vai ajuda, ela e a 

amiga dela, a Violeta, e as amigas dela lá da escola vão até a nascente e ajudam como a gente 

faz todo ano lá. (a situação é a representação teatral daquilo que os alunos aprendem a fazer 

no programa) 

Entrevistadora - vem cá mais pertinho para gravar sua voz. Para você, o que esse filme vai 

mostrar pras pessoas? Quem assistir ao filme, que mensagem ele vai ter? 

IE4A4 - que tem que melhorar bastante, tem que se conscientizar, porque em cidades grandes 

assim, que aquela nascente ali deve ter mais de ... (não compreendi) porque em cidades 

desenvolvidas tem que ser desenvolvido aquilo lá também.  

Entrevistadora - quer dizer que não adianta ser uma cidade bonitona, cheia de progresso se 

ela não cuida dos seus recursos naturais?  

IE4A4- é... 



Entrevistadora - então, a nascente é uma coisa importante que a cidade tem que olhar?  

IE4A4- é... 

Entrevistadora - gente, muitíssimo obrigada! E que vocês levem isso mesmo para muitas 

pessoas, que vocês ajudem a divulgar a importância da preservação sempre! Tá? Hoje vocês 

são jovens e vocês terão aí longos anos pela frente, então, já começa a melhorar a qualidade 

de vida de vocês hoje. Vocês já estão participando deste processo. Às vezes a gente fica 

pensando... “ah, quando eu crescer...” “quando eu ficar adulto eu vou fazer...” Não. A gente 

não precisa esperar, a gente pode começar agora, com pequenas atitudes, com alguns 

trabalhos, a gente já trabalha pela melhoria. E legal que não é uma pessoa cuidando das 

nascentes. Já são muitas. Eu vi um resumo da Professora IE1P1, que já tem 7200 alunos que 

passaram pelo projeto. Então, olha quanta gente já está dentro desse processo. Então, olha, 

muito sucesso no filme de vocês, que dê tudo certo lá, que vocês ganhem o prêmio e uma 

salva de palmas para vocês. Obrigada, Professor! 

 

 

ANEXO G.8 - Entrevista Fundhas Monsanto  

Tempo – 00:46:42 

 

A gravação se inicia durante a apresentação dos slides preparados para esta Unidade da 

Fundhas. 

Entrevistadora - esta imagem que vocês estão vendo aqui é daquela nascente que foi 

descoberta em 2011 (no sentido da confirmação de estar em área pública), no bairro Bosque 

dos Ipês. Então foi a última nascente a entrar para o programa. E ela é uma nascente que dá 

muita água. Depois eu vou contar um pouquinho sobre ela. Este programa está completando 

este ano de 2012 seis anos de existência. No primeiro ano que a gente reuniu os alunos das 

escolas públicas, nós tivemos 400 (quatrocentos) alunos de 15 (quinze) escolas participando. 

Nós chamamos de Dia de Imersão o dia em que os alunos dessas escolas estiveram com a 

gente e nós fizemos a apresentação do programa de revitalização todo. Fizemos todas as 

atividades, fizemos a teia da biodiversidade, fizemos plantio, análise de água, então todas as 

atividades foram feitas pros alunos. Em 2006 com 400 (quatrocentos) alunos e em 2007 

tivemos outras escolas de outras áreas de nascentes, a gente teve 300 alunos. Então, no total 

nós tivemos 29 escolas participando, duas Fundhas e uma ONG, de 2006-2007. E esse 

programa continuou. Algumas escolas saíram, algumas entraram, mas os alunos iam 

passando. Porque o aluno que estava no 6º Ano passava para o 7º, passava para o 8º. Se ele 



estava no Programa, ele podia continuar. E alguns alunos iam embora, saiam do Ensino 

Fundamental e iam para o Ensino Médio. Então, ao todo, a SEMEA me informou que já tem 

7200 (sete mil e duzentos) alunos que participaram desse programa. Para vocês verem com já 

tem bastante gente envolvida. Qual que é a importância, então, desse programa? É cuidarmos 

das águas. E as águas que a gente cuida aqui em São José dos campos elas vão para onde? 

Elas vão para um rio, chamado rio Paraíba do Sul. Vocês já viram o rio Paraíba do Sul? 

Quando vocês vão lá, ao (bairro) Urbanova, vocês passam perto dele? 

IE7P8- a gente passa por cima dele. 

Entrevistadora - este rio, ele é abastecido, ele é formado por milhares de nascentes. Parece 

que é pouca quantidade de água, mas vai somando um pouquinho de uma com pouquinho da 

outra, da outra e vai formando os ribeirões, os córregos e os grandes rios também. Então, 

todas as águas que caem nessa região, elas estão numa região hidrográfica chamada bacia. 

Bacia por quê? Porque todas as águas que caem elas vão para o ponto mais baixo que é 

justamente o rio Paraíba do Sul. Aqui vocês estão vendo o mapa do Brasil, então esta linha 

vermelha que delimita uma área, ela pertence a três Estados. Os Estados de Minas, de São 

Paulo e Rio de Janeiro. Ao todo são 184 (cento e oitenta e quatro) municípios. E a gente 

conhece o município de São José dos Campos que desenvolve este programa, pensando em 

proteger as águas do rio Paraíba do Sul envolvendo as escolas. A gente vê que São José já está 

dando um bom exemplo. Agora vocês vão ver um videozinho*
1
... Durante o vídeo esclareço 

alguns conceitos, algumas imagens e teço alguns comentários para trazer para a realidade dos 

alunos a noção de contribuição que estão dando ao rio Paraíba do Sul com o trabalho que 

realizam. Em seguida passamos a exibir as fotografias dos alunos e professores da Fundhas 

Monsanto durante os 5 (cinco) anos em que já participam. São apresentadas fotos do início do 

trabalho na nascente, mas tem uma sequência de fotos que mostra a evolução da paisagem, 

começando com uma foto de 2002 fornecida por um morador do Portal da Serra, quando 

houve uma grande queimada (há 10 anos), e depois os registros de 2007 em diante. A 

nascente do Portal da Serra foi entregue revitalizada aos moradores do condomínio, numa 

cerimônia em 2011. E a Unidade da Fundhas Monsanto está reiniciando o trabalho com a 

revitalização de outra nascente. Então gente, esta apresentação é só para a gente começar a 

bater o papo. Eu preparei umas perguntinhas para ajudar na nossa conversa. Queria que vocês 

                                                           
1
 *Durante a apresentação apresenta-se um vídeo feito a partir de fotografias, com animação, texto e música, 

sobre o rio Paraíba do Sul, montado pelo Engenheiro Edson Guaraci Lima Fujita, que foi Diretor-Executivo da 

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP), de 2008 a 2012. 

 



ficassem bem à vontade para responder. Explico que todos devem se identificar, dizendo 

nome completo, idade, turma que está e há quanto tempo está no programa. 

Meu nome é IE7P8, tenho 43 anos, estou na Fundhas desde 2009 e quando eu entrei, já entrei 

com... Então eu peguei o Projeto de Revitalização de Nascentes já adiantado, porque como eu 

entrei em 2009, já tinha iniciado em 2007. 

Entrevistadora - Mas você está no Programa, então, desde 2009? 

IE7P8- desde 2009. 

Entrevistadora - qual é a sua função aqui? 

IE7P8 - sou Educador Ambiental. 

Entrevistadora - eu queria saber como esse Programa começou em 2006. A Fundhas 

Monsanto entrou em 2007. Eu queria saber como acontece hoje esse Programa na Fundhas. 

Quais são as atividades que são realizadas ao longo do ano dentro do Programa? 

IE7P8 - a gente fazia as visitas periódicas de 6 (seis) em 6 (seis) meses, porque pegava uma 

estação de seca e uma estação de chuva. No começo foi o plantio. Depois o acompanhamento, 

fazer esse, algumas áreas não vingavam, aí tinha que fazer o replantio, mas, sempre com o 

auxílio da Empresa Monsanto, através do pessoal deles, que realmente faziam o serviço braçal 

e as crianças não usavam ferramentas. Apenas iam lá para entender o que é a Educação 

Ambiental, o que é a Educação Ambiental na prática, o que é uma nascente, qual a 

importância dela e como se pode preservar através da mata ciliar. Então, eles iam lá para fazer 

o plantio das árvores e entender esse ciclo - o ciclo da água que a gente passa para eles. Então, 

acontecia aqui dentro da sala a importância da árvore, a raiz da árvore, como ela ajuda a 

penetração da água no solo, o que é uma Mata Ciliar, o que é uma nascente, qual é a 

importância da nascente para um rio, qual a importância do rio para a gente, qual a 

importância do rio para a cidade. Tudo isso a gente conversava aqui, mas, nada melhor do que 

ver na prática. Ir até o local e ser um agente transformador. A IE7A1 (diz esta frase se 

referindo a uma de suas alunas, ali presente) tem mais tempo aqui na Fundhas e ela é uma 

agente transformadora. Porque ela vendo isso aqui agora, depois que está feito, de certa 

forma, porque agora essa nascente está praticamente sustentável, ela pode dizer que, com o 

auxílio dela aquilo aconteceu. Lógico que o professor foi importante, lógico que as pessoas 

são importantes. Mas o primordial aqui foi feito pras crianças. Através da Educação 

Ambiental que acontece a transformação. – Importância do feed back aos alunos 

Entrevistadora - e, hoje em dia, o Programa continua com visitas periódicas. 

IE7P8 - isso. Só que assim, a Semea (Secretaria de Meio Ambiente), ela tem um trabalho com 

a gente. A gente ta participando da III Mostra de Vídeos Ambientais com o tema sempre 



voltado à Nascente. Então a gente vai participar, pelo 3º ano com um filme que já está pronto, 

foi entregue lá, ficou muito bom. 

Entrevistadora - que legal! Depois vocês vão me contar. 

IE7P8- esse grupo não participou relativamente do filme. Foi um outro grupo que participou, 

tanto com o roteiro, quanto com o cenário, tanto com o João participou, ele é um dos atores 

principais lá. Mas agora a gente já está pensando na próxima nascente,  porque já ta na 

Morada da Serra, que é ao lado. Então, a gente vai fazer o quê? Um corredor verde. 

Entrevistadora - e, no caso do (bairro) Moradas da Serra, também, a face dele é voltada para 

o Ribeirão Vermelho também? 

IE7P8 - também é voltada para o Ribeirão Vermelho. 

Entrevistadora - eu tenho uns mapas, depois, se você quiser, eu posso até te passar. Agora, 

como combinado, eu vou fazer uma pergunta para eles, tá? Eu queria que vocês me 

dissessem... Vocês respondem à vontade ou vocês querem que eu peça para um ou outro 

responder? 

Alunos - à vontade. 

Entrevistadora - o que você aprendeu ao participar do Programa?  

IE7A1.- como cuidar da Nascente. 

Entrevistadora - Você vai me dizer seu nome completo e sua idade. 

IE7A1.. 12 anos. Estudo na Fundhas à 4 anos (no Projeto). 

Entrevistadora - Então, IE7A1, o que você aprendeu participando do Programa, ou do 

Projeto? 

IE7A1.- eu aprendi que, o que importa para os rios e para gente é a nascente, que ela é uma 

fonte de água. Para abastecer o rio são necessárias várias nascentes. 

Entrevistadora - isso mesmo. E você? O que você aprendeu participando do Programa de 

Revitalização de Nascentes? Fale-me seu nome completo, sua idade e há quanto tempo você 

está no Programa? 

 Meu nome é IE7A2. Tenho 13 anos e estou há 2 (dois) meses... 2 (dois) meses mesmo? Tem 

um tempinho já... 5 (cinco) meses, desde maio. 

Entrevistadora - Tá. Então desde maio. Depois eu conto os meses. 

IE7P8- e você aprendeu nas nascentes... 

IE7A2 - eu aprendi a plantar árvore, a cuidar da nascente, como funciona a nascente, aprendi 

várias coisas. 

Entrevistadora - seu nome completo, idade... 



 Meu nome é IE7A3. 12 (doze) anos e estou há 5 anos no Projeto. Nesse Projeto a gente 

aprende também a trabalhar em grupo, porque lá também não ia só esse grupo aqui, ia a 

unidade inteira. Lá a gente plantava, a gente via de onde vinha a água, pegava a água, fazia 

amostra, vendo se a água estava limpa, se a água estava suja. E, com tudo isso, não foi só uma 

pessoa, foi todo mundo. 

Entrevistadora - então a importância de se trabalhar em grupo, em equipe, também, você 

aprendeu?  

IE7A3 - é, também. 

Entrevistadora - Alguém aprendeu a falar sobre esse assunto com outras pessoas? Quero 

dizer, vontade de chegar em casa e contar para a mãe, para o pai, para o irmão ou para um 

amigo? 

IE7A3 - para quem não sabe das coisas sim, para poder informar, né? 

IE7A3 - manter todo mundo informado, legal a gente contribuir. 

Entrevistadora - Então agora eu vou fazer outra pergunta para o Professor. Professor, com a 

implantação do Programa na Fundhas, você percebe que há mudanças na equipe diretora, ou 

gestora, nos funcionários e nos alunos, em relação ao assunto de nascentes e discussão 

ambiental? 

IE7P8 - como a Fundhas tem várias unidades, né, e a nossa, por enquanto, até agora a unidade 

Dom Pedro também está participando. Então, a gente, como precursora, a gente se sente 

orgulhoso. Porque é um Projeto que tem as parcerias que auxiliam bastante, tem o resultado 

que a gente já pode perceber, tem o processo de aprendizagem na prática que é 

superimportante. Só o fato de você sair da sala de aula e ir até um local e se sentir que 

pertence àquele local, a questão de pertencimento é muito importante, mesmo sendo num 

condomínio fechado, onde a gente tem que se identificar para entrar, mas, aquele pedacinho a 

gente acha que também é nosso. 

Entrevistadora - e é, né? 

IE7P8 - e tem a mão deles lá. 

Entrevistadora - e é uma área pública.  

IE7P8 - é uma área pública. 

Entrevistadora - ainda que esteja dentro de um condomínio, ou de um residencial fechado, 

aquela área é pública.  

IE7P8- é uma APP. 

Entrevistadora - é uma APP. E é uma área pública. Então, e a água que está brotando ali é 

importante. 



IE7P8 - para todos. A gente também teve aqui, numa época, uma maquete do Rio Paraíba, 

daqueles 500 anos, né IE7A3, você lembra disso aí. (22 -10) A gente dava aula nos traillers 

aqui ao lado. Então, a gente mostrava onde começava o rio Paraíba, onde fazia a volta lá por 

Guararema, ia em direção ao Rio de Janeiro e a população do Rio de Janeiro precisa do rio 

Paraíba, né? E a gente mostra como as pessoas não cuidam daquilo que é deles. 

IE7A3- não dão valor. 

IE7P8 - não dão valor, né, IE7A3? O pessoal vai e polui mesmo. As indústrias jogam seus 

dejetos na água, acham que passou para fora aquilo não pertence mais a eles. Então, tudo isso 

é tratado no dia a dia aqui. 

Entrevistadora - agora uma pergunta para os alunos. Vocês viram algum problema, alguma 

coisa que pudesse mostrar que houve um prejuízo ao meio ambiente antes de vocês 

começarem a cuidar daquela área? Tinha algum problema lá que vocês podem dizer - “bom, 

essa área não está protegendo a nascente.”. O que existia antes do Programa começar lá? 

IE7A3- não tinha nenhuma árvore lá.  

Entrevistadora - não tinha nenhuma árvore? 

IE7A3 - só tinha área queimada. 

Entrevistadora - tinha área queimada. Tinha problema de lixo lá? De esgoto? Vocês viram 

esgoto, souberam que tinha esgoto lá? 

Alunos - não. 

Entrevistadora - então essa área ela tinha sim a falta de proteção vegetal, mas é das melhores 

assim, em termos de proteção, porque não tem problema com entulho lá, problemas com lixo, 

que a gente vê em outras áreas da cidade. 

 IE7P8 - a gente tem o córrego do Senhorinha, que é muito difícil de recuperar, porque é um 

trabalho que tem que ser feito, não só com um grupo de uma unidade, mas com a população 

inteira de um bairro todo. 

Entrevistadora - a Fundhas Dom Pedro tem um desafio enorme. 

IE7P8 - imenso. A gente foi lá, os professores, a gente foi conhecer o local. Totalmente cheio 

de lixo, onde o lixo não brota, o lixo não é igual árvore que nasce em qualquer lugar, ele não é 

vegetação. Ele não nasce. Alguém colocou lá. E as pessoas que colocam reclamam daquele 

lixo lá, mas são eles que colocam e culpam o próximo - a culpa é da Prefeitura, é do Governo, 

é de todo mundo, menos do próprio cidadão que não tem consciência ainda. E é sempre 

importante falar, Entrevistadora, que a gente fala de consciência ambiental, né? Mas, não 

adianta nada a consciência sem as atitudes ambientais. Porque só saber que é errado, não 

adianta. A pessoa que fuma ela tem consciência que é errado e continua fumando. Então, a 



pessoa que tem atitude, ela para de fazer aquilo. Então é isso que a gente tenta tocar na 

criançada aqui. Atitudes ambientais. E, também, a questão não só do cuidado com o meio 

ambiente, mas, o cuidado do próximo. 

Entrevistadora - sim. 

IE7P8 - porque se eu cuido de uma nascente, cuido de um local, eu tenho também que 

aprender a cuidar do próximo. E o próximo é aquele que está mais perto da gente - é a família, 

os amigos, o local de estudos. Engloba um monte de coisas. 

Entrevistadora - você vai ampliando cada vez mais. 

IE7P8- é um leque gigante. 

Entrevistadora - essa questão da preservação ambiental não é só do ambiente natural, e sim 

do ambiente social também, né? Das pessoas, da importância de ter um bom convívio, 

respeito entre eles. Agora para vocês alunos - no Programa, queria que vocês me contassem, o 

que é que é feito lá na área da nascente para que a nascente se revitalize? 

IE7A3 - o plantio das árvores em torno da nascente, que é a Mata Ciliar, a gente analisar a 

água, entre outras coisas. 

Entrevistadora - alguém se lembra de mais alguma coisa que é feito para revitalizar aquela 

área? Foi necessário cercar a área? Colocar cerca de proteção? 

Alunos - não. 

Entrevistadora - porque será que não foi necessário colocar cerca lá? Tinha vaca, cavalo, 

solto por lá? 

Alunos - não. Não tinha nenhum animal. Só tinha a área verde mesmo. 

Entrevistadora - ah, então ali não tinha risco de animais irem pastar, pisotear as mudas... 

Alunos - não. 

Entrevistadora - e o ser humano que vive lá naquela região, as pessoas... Será que eles 

tinham o hábito de ir lá, quebrar as árvores? Precisava ser cercado? 

IE7A3 - lá não. A gente plantava e do mesmo jeito que a gente deixava a árvore crescia e 

não.. tipo, eles não desmatavam. 

IE7A1 - eles nem notavam, na verdade, que tinha uma nascente lá. 

Entrevistadora - não? Mas vocês chegaram a conversar com alguém que morava lá? 

Alunos - não. 

Entrevistadora - nunca conversaram com ninguém? 

IE7A3 - uma vez a gente conversou. Uma vez a gente tava lá, acho que era uma apresentação, 

acho, alguma coisa assim. Aí o pessoal do condomínio tava lá. A gente conversou com eles, 



perguntou se eles sabiam que tinha uma nascente ali, perguntei para eles o que era uma 

nascente. 

IE7A3- que tinha uma Senhora, até, que desceu descalça lá na reunião. 

IE7P8 - essa Senhora, ela, sendo moradora lá... O que aconteceu?  Quando a gente notou que 

essa nascente estava autossustentável a gente bolou, deu uma ideia mirabolante - devolver 

algo a eles, mas, que eles nem conheciam. Muita gente. São as coisas invisíveis... Quando a 

gente passa muito tempo perto de alguma coisa, a gente se torna tão comum aquilo ali, que a 

gente não enxerga, se torna invisível. O pessoal tinha uma nascente, mas, não sabia que tinha 

uma nascente lá. Os moradores do Portal da Serra não sabiam da nascente, alguns. Então, o 

que a gente fez? A gente fez uma festa de entrega simbólica da nascente revitalizada. 

Entrevistadora - em que ano que foi? 

IE7P8 - foi em 2010? 

IE7A2- é, por aí... 

IE7P8- 2010. 

Entrevistadora - vocês fizeram uma festa para entregar para a Comunidade aquela nascente? 

IE7P8 - uma festa. Aí veio representante da Prefeitura, representante da empresa Monsanto, 

da Secretaria de Meio Ambiente, da Fundhas. A gente fez um grupo chamado “Som da Lata”, 

onde a gente usava instrumentos reciclados para fazer um som, que ficou muito bom. Agora, 

hoje, ele se encontra, foi o Prof. Ezequiel que teve início, ele se encontra na unidade Dom 

Pedro. Então, foi feito uma festa e a gente entregou, fez um folder.... e a gente entregou... 

Entrevistadora - vocês tem o folder aí para eu ver depois? 

IE7P8 - devo ter. Tenho sim. Tenho sim. Tenho ele... 

Entrevistadora - quero ver. Digital? 

IE7P8 - digital. Eu passo para você. 

Entrevistadora - que ótimo! 

IE7P8 - aí a gente fez a entrega simbólica da nascente. Aí essa Senhora que ela falou que foi 

descalça lá, ela falou assim - “Nossa, eu moro aqui e não sabia que tinha uma nascente!”. E 

ela queria descer lá, só que é íngreme a descida. Eu quero lembrar do campo. Ela tirou o 

calçado e desceu até a nascente. 

Entrevistadora - olha, que coisa gostosa. 

IE7P8 - é uma coisa, um fato bem legal, muito importante para gente. 

Entrevistadora - que delícia! Agora, eu queria perguntar para os alunos se vocês seriam 

capazes de me dizer que mudanças vocês perceberam que aconteceram lá na área? 



IE7A3 - que agora tem bastantes animais que vão para lá. Antes não tinha. Era só o 

queimado. Não tinha nada. 

IE7A3 - tipo pássaro... 

IE7A3 - inseto... 

Entrevistadora - vocês já conseguem ver outras espécies vindo ou morar ou visitar a área. 

IE7A3 - é! 

Entrevistadora - aves, insetos... 

IE7A3 - a gente consegue ver também outra paisagem, né, porque antes só tinha queimadas, o 

mato, assim, preto. Agora não, está tudo verde lá. Bem mais vivo, mais com cor. 

IE7A3 é verdade. 

Entrevistadora - quer dizer que, a palavra revitalizar, ela realmente está acontecendo lá? A 

revitalização. A vida está voltando para lá? 

Alunos - aham. 

Entrevistadora - Isso? É isso mesmo? O que você percebe que você pode dizer - “Olha, eu 

digo que aquela nascente está revitalizada”. Por que motivo? O que você pode me dizer que 

aquilo, comprova que está revitalizado? 

IE6A5 - as árvores, ar puro, [...] tem árvores frutíferas. 

Entrevistadora - tem árvores frutíferas lá? 

IE7A3 - tem. Tem de amora e de... 

IE7P8 - de goiaba. 

Entrevistadora - hum, que delícia! Vou fazer uma visita lá, hein?! Então, agora os alunos me 

digam - a qualidade ambiental lá melhorou ou piorou? 

Alunos - melhorou, com certeza. 

Entrevistadora - melhorou? Muito? Com certeza? Que bom. Professor, eu queria que você 

me dissesse assim, como você sabe que tem outras áreas sendo revitalizadas, áreas de 

nascentes, se esse programa trouxe mudanças para a cidade e como é que você vê isso. 

IE7P8 - então, a questão ambiental é um carro-chefe hoje em qualquer local. A empresa que 

tem um selo verde, ou se diz empresa amiga do meio ambiente, ela tem um ‘algo’ a mais do 

que as outras. Eu acho que é uma preocupação que, hoje, é um pouco de modismo, também, 

que está muito na mídia, mas que, graças a Deus é uma coisa que tem um retorno que é... para 

a gente mesmo. Enquanto os animais tem que se adaptar ao meio ambiente, o homem que faz 

o meio ambiente se adaptar a ele. A nossa seleção natural é um pouco diferente. 

Entrevistadora - é por que o homem interfere? 

IE7P8- interfere demais. Ainda mais quando desconhece. 



Entrevistadora - ele interfere e transforma, né?! No caso daquela área houve uma 

transformação. 

IE7P8 - houve uma transformação. Primeiro porque aquilo lá já foi mata, aí foi lá e destruiu 

tudo aquilo, porque ele precisa construir casas. Só que quando ele começa a expandir, ele 

acha que é senhor de tudo, ele pode tudo e esquece que as nascentes, como ela tem a função 

principal de alimentar os rios, sem as nascentes não tem mais rio, não tem mais água. A água 

é o bem mais...  

Entrevistadora - precioso. 

IE7P8 - precioso que a gente tem. Aqui, a gente, graças a Deus, em São Paulo não é tão 

escasso assim, mas, é que a gente não vê como é que é aí fora. 

Entrevistadora - e, no caso, você acha que houve mudanças na cidade com esse Programa? 

IE7P8 sim. Eu não sei, eu acho que o pessoal da Semea pode dizer melhor os prêmios que 

eles devem ter recebido com o Projeto de Nascentes. Isso aí é Projeto para se ganhar prêmio 

por todo lugar. Porque é uma coisa ambiental muito preciosa. Agora, a cidade ganha. A partir 

do momento que você revitaliza uma nascente, o ganho que tem na retirada de gás carbônico, 

ganho de oxigênio, no crescimento da fauna e flora, da própria água em si, da nascente, que a 

gente ainda não pode... É pouco tempo para falar que ela melhorou a água em si. A gente fez, 

a cada 6 (seis) meses a gente fez a análise da água, então, não teve grandes mudanças. Ela 

deve estar com... Ela tem coliformes totais. Então, não é uma água que se pode beber, mas, 

depois de tratada, servida, pode. 

Entrevistadora - mas, em termos de volume, vocês perceberam que aumentou o volume de 

água ou não? 

IE7P8 - lá, a gente não conseguiu... Eu, praticamente, como peguei em 2009, e ela por passar 

por uma canaleta, a gente não conseguiu fazer a medição dela. 

Entrevistadora - ah, entendi. 

IE7P8 - agora, no Moradas da Serra, o pessoal lá, eles fizeram, paisagisticamente, a nascente 

como se fosse numa pia... 

Entrevistadora - numa ponte. É, alguém aqui falou que, em alguns lugares eles chamam de 

mina. No Rio de Janeiro eles chamam de bica. Então, quando eles fazem essa, digamos, 

urbanização da nascente, colocando cano e tudo, aí elas ficam parecendo uma bica mesmo, 

né? 

IE7P8- parece mesmo. E ali dá. Porque se a gente colocar uma garrafa pet, ver quanto tempo 

leva para enchê-la e a cada tempo a gente medir, a gente vai ver se o volume está aumentando 

ou não. 



Entrevistadora - vocês vão conseguir, então, acompanhar a vazão. 

IE7P8 - só que a gente está iniciando esse processo ainda. Agora a gente já está quase em 

dezembro, já está finalizando as atividades, ano que vem a gente vem com força total. 

Entrevistadora - E a Monsanto mesmo, empresa, continua dando apoio ao Programa? 

IE7P8 - continua. A gente, infelizmente, não conseguiu uma nascente próxima a nossa 

unidade. A gente que está aqui no bairro Limoeiro tem que se deslocar até o da Nova pras 

nascentes. Seria legal se fosse algo aqui próximo que a gente pudesse ter livre acesso, não 

dependesse de ônibus, nem nada. 

Entrevistadora - É em área pública que não tem? 

IE7P8 - É em área pública. 

Entrevistadora - Está certo, Professor. Agora eu queria perguntar para os alunos e eu 

gostaria de ouvir a opinião de mais de um. Em sua opinião, o Programa deve continuar? 

IE7A3 - Sim. 

Entrevistadora - Por quê? 

IE7A3 - Porque faz bem, não só para a gente, mas para a cidade também, para o próximo. 

Entrevistadora - Como é seu nome? 

IE7A3- IE7A1. 

Entrevistadora - E você? 

IE7A3 

Entrevistadora - Marcela, você acha que ele deve continuar e por quê? 

IE7A3- Eu acho que sim. Porque ele vai fazer falta. Você está num lugar que não tem área 

verde, isso faz parte da sua respiração também, né? Você respira um ar melhor, faz bem para 

a sua saúde. E não só por isso também, né? Para preservar o meio ambiente também 

Entrevistadora - E vocês aqui do lado de cá? Só estão calados. Vocês acham que esse 

Programa deve continuar? Você acha? 

IE7A3 - Sim.  

Entrevistadora - E por que ele deve continuar? 

IE7A3 Porque é bom, né? Ter mais árvores, respirar um ar puro. Também para a natureza 

também, né?! No caso das queimadas... 

Entrevistadora - Evitar queimadas que nem vocês fizeram hoje um trabalho aí para chamar 

atenção das pessoas, né?! Que não coloquem fogo no mato, não coloquem fogo no lixo. Como 

é o seu nome? 

IE7A4. 

Entrevistadora - Está com quantos anos? 



IE7A3 - 14 (quatorze). 

Entrevistadora - Está há quanto tempo no Programa?  

IE7A3 - Ainda não estou, porque eu entrei no colégio esse ano. Eu entrei 10 de maio. 

Entrevistadora - Ah, então você entrou com o IE7A2 então. Mais ou menos no mesmo 

tempo. 

IE7A2 - Amanhã vai fazer 3 meses. 

Entrevistadora - É, IE7A2? E você, João? Você acha que esse Programa deve continuar ou 

pode parar? 

IE7A2 - Não. Continua. Por causa que é bom. Não é só para a gente que é bom, para os 

outros também. Aqui nascente, não é, como o Professor diz, não é bom só para a gente, é para 

todo mundo, é para a cidade usar. 

Entrevistadora - Todo mundo. Todo mundo precisa dessa água, né? E agora eu queria que 

alguém me dissesse daquela mesa lá em relação aos outros seres vivos. Vocês acham que, 

para os outros seres vivos, é importante que o Programa continue ou ele pode acabar? 

IE7A3- Ah, é importante que continue. 

Entrevistadora - É? Por quê? 

IE7A3 - Ah, é importante que ele continue, né? Para fazer bem para o mundo. Pode [...] e 

ajudar. 

Entrevistadora - Você está falando aí pensando nas outras pessoas, né? Agora, eu estou 

pensando nas plantas, nos animais, nos peixes, no solo. Eu estou pensando agora um pouco 

mais na questão do meio ambiente, da fauna, flora, da qualidade do solo, da qualidade da 

água. Esse Programa ajuda? 

IE7A3 - Ajuda bastante. 

Entrevistadora - É? Diga-me como você entende que plantando árvores a gente melhora a 

qualidade da água. 

IE7A2 - Melhora porque a água tem... Ah, eu não sei explicar porque eu estou no Projeto há 

pouco tempo. 

Entrevistadora - Tá. Então, é assim: se você tem um lugar com floresta, a gente vai ter 

bastante água. Ou não faz diferença? Com floresta ou sem floresta a gente tem bastante água 

na nascente? 

IE7A2 - Não. Acho que, com floresta, tem mais água. 

Entrevistadora - Ah, então... É por isso que esse Programa de Revitalização, ele plantando 

árvores, ele ajuda a aumentar a quantidade da água. E agora eu vou fazer uma última pergunta 

para o IE7P8. IE7P8, a sua unidade é uma unidade que tem algumas coisas diferentes, né?! 



Dentre elas é a questão do apoio da Monsanto, que é uma empresa particular. Em sua opinião, 

o que é necessário para que essas nascentes que estão em áreas públicas elas continuem sendo 

cuidadas e elas permaneçam vivas, elas permaneçam produzindo água? 

IE7P8 - A educação é o passo primordial, porque a gente só cuida daquilo que a gente 

conhece. Então, o que acontece, antigamente, as pessoas viam o local com água, as pessoas 

achavam “ah, é um brejo, vai juntar bicho, o bicho vai invadir a minha casa, cobra...”. E, na 

verdade, somos nós que estamos invadindo o espaço deles. Então, a partir do momento que eu 

conheço algo, eu começo a cuidar. Se eu desconheço, eu não vou cuidar de algo que eu 

desconheço. A partir do momento que eu conheço, eu começo a, além de conhecer, a gostar 

daquilo, a ter um outro olhar. A partir do momento que eu tenho um olhar diferente, eu 

começo a cuidar. A gente conseguiu essas parcerias. Foram ótimas. Mas não é todos os locais 

que vão ter parceiras. Têm locais que vão depender mais deles mesmos. Vai ter sucesso? Vai 

ter sucesso. Pode demorar um pouco mais, mas, às vezes é mais forte. Porque, esse trabalho, 

como é feito um trabalho mais forte, mais forte vai ser o reconhecimento deles. 

Entrevistadora - Professor, você está me dizendo de uma maneira que, onde não houver a 

possibilidade de ter um apoio material de uma empresa, por exemplo, talvez seja importante 

isso, que envolva outras pessoas. Aí no caso poderia ser quem? 

IE7P8 - Poderia ser a igreja, poderia ser uma ONG, amigos de bairro. 

Entrevistadora - Sociedade amigos de bairro. 

IE7P8 - Às vezes até quem tem um comércio próximo àquele local. Porque a compensação 

que ele tem depois, não é compensação financeira não. É compensação do ar, de uma 

paisagem melhor. Quem não quer, hoje, sentar embaixo de uma árvore e desfrutar dos frutos 

da própria árvore. Então, é muito bonito ver isso na televisão, mas, o que se tem feito para que 

isso aconteça? 

Entrevistadora - E, pensando do ponto de vista do Governo? Prefeituras, suas Secretarias, 

suas Fundações. Como é que o Senhor vê a continuidade desse Programa? O que é necessário 

para que esse Programa continue, também, enquanto Governo? 

IE7P8- Continuar com a mesma seriedade com que foi tratado até hoje. É muito bonito falar 

sobre o meio ambiente, ganha votos falar do meio ambiente, ganha um monte de coisa. Mas, a 

prática em si que é o grande lance. Então, o que foi feito até agora que cresça mais. A gente 

não pode ficar só nas mesmas práticas. As crianças de hoje não são como as crianças de 

antigamente que iam apenas pelo fato da escola ir, eles iam. Eles tem que gostar daquilo que 

estão fazendo. E quem vai fazer com que eles gostem somos nós, da forma que a gente 

conversa, da forma que a gente trata eles. E isso tem que se expandir para que tudo, todas as 



mudanças que pode ser que tenham aqui, que continuem esse Projeto e que cresça mais. E que 

englobe mais pessoas. A gente sabe que existe um cinturão verde que querem criar aqui na 

área de São José dos Campos e vai ser de nascente em nascente... 

Entrevistadora - De margem de rio, né?! 

IE7P8- Pedra por pedra, por pedacinho, por comunidadezinha, escolas que passam que vão 

tornar aquilo algo grande, né?! Para não falar da área de importância das nossas casas, a gente 

tem que pensar na casa dos animais também. Onde que eles moram? Muitos moram nas 

árvores. Muitos precisam desse ciclo que é harmônico, que é tão sensível, que se a gente 

quebra um pedaço só, pronto. 

Entrevistadora - A gente interrompe uma cadeia.  

IE7P8- Interrompe tudo. E, o que acontece é que, até no Moradas da Serra, lá não Portal, mas 

no Moradas, a gente foi lá a última vez, daqui a pouco, olhando, a gente viu um teiú passando.  

Entrevistadora - Olha que lindo... 

IE7P8 - Olha só. Daqui a pouco, aqui a gente tem uma “cara” meio rural, a gente tem aves de 

rapina passando por aqui... 

Entrevistadora - Então, e tem uma coisa também que, talvez, fosse interessante como o caso 

da Fundhas Monsanto, estar trabalhando em uma nascente que não fica aqui no mesmo bairro, 

é um outro bairro; a Comunidade daqui, as pessoas que moram aqui, elas, também, de alguma 

maneira conseguiram perceber essa importância? Houve algum trabalho de envolvimento da 

Comunidade no Programa? 

IE7P8 - Toda vez que a gente leva, a gente convida os pais dos alunos à participarem de 

alguns passeios com a gente. E, toda vez que tem uma Mostra aqui da Fundhas, toda vez que 

tem uma reunião de pais, toda vez que tem uma festa que não obrigatoriamente precisem só 

ser os pais, mas que é aberto, a gente procura colocar o que é feito aqui dentro. E, um dos 

programas principais que é feito dentro da Fundhas Monsanto, é o Projeto de Revitalização de 

Nascentes. Então, as pessoas conhecem. Mesmo as crianças que estão todos os dias aqui, 

chega na hora dá aquelas coisas de memória, de timidez e tal. Mas é no dia a dia, é uma 

semente, uma mudinha... 

Entrevistadora - Que tem que regar. 

IE7P8 - Que tem que regar sempre. Na adianta regar uma vez só e depois esquecer dela. 

Entrevistadora - Eu fiz um comentário, por que hoje de manhã eu estive numa outra escola, 

fui lá no (bairro) Campos de São José, na Zona Leste, bem o oposto dessa direção aqui e eu 

tive uma conversa que finalizou mais ou menos como você falou agora, Professor, esses 

alunos que estão aqui, esse jovens que estão aqui, eles serão pessoas diferentes no futuro, 



porque eles já carregam dentro de si esse sentimento, essa percepção, esse conhecimento. Eles 

estão tendo uma oportunidade de aprender coisas que vão levar para o resto da vida. E, a 

principal delas, é se sentirem agentes das mudanças. E, por onde eles passarem, eu espero que 

eles também mostrem que eles são revitalizadores de nascentes. Porque eu acho que quem, 

um dia, aprendeu a andar de bicicleta, nunca mais esquece. E quem aprendeu, um dia, a 

preservar uma nascente nunca mais vai esquecer. E vai saber fazer. E vai saber ensinar. 

Quero dar uma salva de palmas para vocês, viu? Estou muito contente, muito feliz! Agora, 

puxando a brasa para a sardinha daqui, a área que está mais linda, eu vi várias, mas esta 

realmente ela impressiona. Como ela está linda! 

IE7P8 - é por isso que a gente quer pegar logo a segunda né? Terminou a segunda... agora a 

gente quer a terceira... Que coisa maravilhosa o resultado que a gente pode atingir sem a gente 

imaginar? 

Entrevistadora - e pensa bem, quando a gente planta uma árvore, a gente possibilita ter fruto, 

ter sombra, pássaros fazerem ninhos, animais se alimentarem, agora imagina quando a gente 

planta uma floresta? 


