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APRESENTAÇÃO 

Esse trabalho foi desevolvido por iniciativa dos governos Brasileiro, Colombiano 
e Peruano, graças ao apoio do Departamento de Desenvolvimento Regiona! e Meio 
Ambiente da Organização dos Estados Americanos (OEA). 

Trata-se de um estudo de pré-viabilidade visando a implantação de propostas de 
educação ambiental em áreas frontei ricas da Amazônia através da cooperação 
horizontal binacional entre o Brasil e a Colômbia, a Colômbia e o Peru, o Brasil 
e o Peru, no marco do Tratado de Cooperação Amazônica (TCA), mais 
especlücamente.' 

i) no marco do "Acordo de Cooperação Amazônica", entre o Brasil e a Colômbia, 
no âmbito do PAT - "Plano Modelo Brasileiro-Colombiano para o Desenvolvimento 
Integrado das Comunidades Vizinhas ao Eixo Tabatf nqa-Apaporf s"; 

íi) no marco do "Tratado de Cooperação Amazônica", entre a Colômbia e o Peru, 
no âmbito do PPCP - "Plano para o Desenvolvimento Integrado da Bacia do Rio 
Putumayo": 

,-. 
ili) no marco do "Tratado de Amizade e Cooperação", entre o Brasi I e o Peru, no 
âmbito do PABI - "Programa de Desenvolvimento Integrado para as Comunidades 
Fronteí riças Peruano-Brasileiras". 

.- 
Para sua elaboração foram consultados uma serie de documentos pertinentes 
levantados durante o trabalho de campo, quando realizaram-se também reuniões 
com grupos e autoridades competentes 1) a nível central: no Brasil (em Brasília}, 
na Colômbia (em Bogotá) e no Peru (em Uma) e; 2) a nível regional/local: na área 
d e i nff uênci a do PA T {Letícia, Ta bati n ga e Manaus), do PPCP { Letícia e Iq u itos) 
e do PABI (Puerto Maldonado, Ibería, Inapari, Assis Brasil e Rio Branco). 

-- 
Tais reuniões tiveram como objetivo i cientificar políticas, estratégias e 
experiências relacionadas com educacao ambiental desenvolvidas nesses contextos. 
Essas se revelaram fundamentais também no sentido de identificar necessidades 
e interesses específicos de instituições e grupos localizados nas áreas supra 
citadas, os quais procurou-se respeitar no traçado do documento ora apresentado. 

o TCA tem como um dos ob jetrvos principais estimular a cooperação 
científica, tecnológica e cultural entre os países signatários, quais sejam: Bolívia. 
Brasil, Colômbia. Equador, Guiana, Peru. Suriname e Venezuela. 
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1 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA COLÔMBIA, NO PERU E NO BRASIL 

1.1 A Educação Ambiental na Colômbia 

Na Colômbia, em agosto de 1994 foi promulgado, o Decreto 1743 "por el qual se 
instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación 
formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal 
e informal y se establecen los mecanismos de coordinacíón entre el Min isterio de 
Educación Nacional y el Minísterio dei Medio Ambiente" (Decreto 1743). 

- 
,- 

Segundo esse Decreto "a partir dei mes de enero de 1995, de acuerdo con los 
lineamientos curriculares que defina el Ministerio de Educación Nacional y 
atendiendo la Política Nacional de Educación Ambiental, todos Jos establecimientos 
de ed ucación formal dei pais, tanto oficiales como privados, en sus distintos 
niveles de p reescolar, básica y media, inctuirán dentro de sus proyectos 
educativos institucionales nroyectos ambientales escolares en el marco de 
diagnósticos ambientales locales, regionales y/o nacionales, con miras a coadyuvar 
a la resolución de problemas ambientales específicos" ( cap.I, art.1 ). Ainda 
segundo esse, a educação ambiental na Colômbia deverá considerar os princípios 
da "interculturalidad, forrnacrón en valores, regionalizacíón, de interdisciplina y 
de participación y formación para la democracia, la gestión y la resolucíón de 
problemas" (Cap.I, art 2). 

Visando atingir os objetivos supra citados, conforme o Decreto 1743, o Ministério 
de Educação Nacional da Colômbia passa fazer parte integrante do Sistema 
Nacional Ambiental, participando de todas as atividades relacionadas com a 
implantação da educação ambiental, sobretudo daquelas de natureza formal 
{Cap.III, art. 9). 

Vale ressaltar, no entanto, que a educação ambiental tem longa tradição nesse 
país, praticada em atendimento à determinações legais pertinentes, como aquelas 
apresentadas no "Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protección dei Media Ambiente", promulgado em 1970. 

Em termos legais destacam-se ainda dois outros momentos recentes importantes 
para a concepção e prática da aducacão ambiental na Colômbia: 1) 1991, quando 
foí promulgada a nova Constítuição Política do país; e 2) 1993, quando foi 
promulgada a Lei 99 criando o Ministério de Meio Ambiente. 

.-. Essas determi nações, assim como o Decreto 1743, traduzem o importante processo 
de mudanças a nível jurídico-institucional que a Colômbia vem atravessando, o 
qual tem contri buido para que se impulsione e consolide políticas e estratégias 
voltadas para a prática da educação ambiental adequadas às especificidades 
sociais, culturais, econômicas i cientificadas a nível regional e local no país. 

Em refação a Constituição Política da Colômbia, busca fortalecer p r oceas.,.s ue 
descentralização político-administrativa, de autonomia regional e de democratização 
participativa, reconhecendo, entre outros, a pi uralidade étnica e cultural do país.1 

1 Um exemplo neste sentido está no fato de que os territórios indfgenas podem vir a 
constituirem-se em entidades territoriais similares aos demais departamentos ou munieipios do pais. 
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Ressalta também que o ambiente e os recursos naturaJs renováveis são patrimônio 
comum apontando para os direitos e os deveres do Estado e do cidadão na 
preservação e melhoria da qual idade desses. 

Especificamente em relação a Amazônia Colombiana, através da Lei 99 cria-se a 
"corporaclón para el Desarrol lo Soteni ble dei sur de la Amazonía 
CORPOAMAZONIA, entidade jurídicamente responsável pelo território dos 
departamentos do Amazonas, Putumayo e Caquetá, que "adernas de las funciones 
pr-optas de las Corporaciones Autónomas regionales tend rá como encargo principal 
promover el conocimiento de los recursos naturales renovables y dei media 
ambiente dei área de su jurisdicción y su utilización, fomentar el uso de 
tecnologia apropriada y d lctar disposiciones para e! manejo adecuado dei 
ecosistema Amazónico de su jurisdícción y su utltlzación, y el aprovechamiento 
sostenible y racional de sus recursos naturales renovables y dei media ambiente, 
así como asesorar a los munici pios en el o roceso de planificación ambiental y 
reglamentación de los usos dei suelo en la expadlción de la normatividade 
a para el contrai, preservación y defensa dei patrimonio ecológico y cultural de 
las entidades territoriales de su jurtsdicctón " (Lei 99, art.35). 

Finalmente, através do seu artigo 13, a Lei 99 institui o "Conselho Nacional 
Ambiental", "para assegurar la cordinación intersetorial a nivel público de las 
políticas, planes y programas en materia ambiental y de recursos naturaJes 
renovables", o qual, por sua vez, "cr-eará y organizará un Comite Tecnico 
Interinstitucional de Educación Ambiental integrado por funcionarias especialistas 
en educación ambiental, representantes de las mísmas instituiciones y organismos 
que hacen parte del consejo que tendrá como función general la coordinación y 
el seguimiento a los proyectos específicos de educacíón ambiental .. ( Decreto 1743, 
Cap. III, art. 11 ). 

A seguir destaca-se algumas das instituições colombianas, localizadas em Bogotá, 
com as quais se teve oportunidade de reunir, que desenvolvem trabalhos 
relacionados com educação ambiental. 

1.1.1 Instituições Envolvidas 

. Ministério de Educação Nacional - MEN 

o Ministério de Educação Nacional desde 1991, com a assessoria do Instituto de 
Estudos Ambientais (IDEA) da Universidade Nacional da Colômbia organizou um 
Programa de Educacão Ambiental que tem por objetivos: 

- "desarrollar una conciencia por el respecto y el manejo adecuado dei medio, 
generando actitudes de valoración en la población colômbiana frente a ese medio, 
tanto natural como social, ayudando a que los individuas y las colectividades 
identifiquen y entiendan el papel que desempefian como parte dei mismo; 

- formar multiplicadores de conciencia ambiental entre maestros, padres de familia, 
estudiantes y I i deres comunitarios; 

- 
- 
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- promover el diagnóstico de problemas y potencialidades ambientales regionales, 
y desarrollar acciones integradas por parte de la escuela y la comuní dac para 
afrontarias y trabajarlos; 

- estimular la partícipación de los estudiantes, los docentes y los padres de 
familia en la realización de proyectos de gestión ambiental comunitarios a través 
de o royectos escolares; 

- definir la manera como se va a incorporar la dimensión ambiental en la 
educación básica mediante el impulso de desarrollo de propuestas curriculares 
provenientes de cada una de las reg1ones dei país; 

- producir y distribuir materiales de apoyo didático para maestros en todo el 
país. Asi mismo impulsar y apoyar la p roduccíón regional de materiales en 
ed ucación ambiental, {MEN, "Educación Ambiental", Boletim de Divulgação); 

Na atualidade esse Programa está elaborando uma proposta curricular para 
incorporar a temática ambiental no sistema formal de ensino. Está produzindo 
também materiais didáticos para docentes "para colaborar con la formación de una 
conciencia ambiental en los procesos educativos", tais como a coleção "Cuadernos 
Ambientales" da série "Ecosi stema y Cultura". Está ainda promovendo a realização 
de projetos experimentais em escolas visando incorporar a dimensão ambiental na 
educação básica para a formulação futura de uma proposta de educação ambiental 
voltada para o contexto urbano . 

. Instituto Nacional de Recursos Naturais Renováveis e do Ambiente - INDERENA 

O INDERENA foi criado como entidade executara das iniciativas do governo 
colombiano em termos ambientais. Com a recente criacão do Ministério do Meio 
Ambiente será extinto num prazo de dois anos, sendo suas funções transferidas 
para as Organizações que a Lei 99 determina como competentes. Conforme essa 
"las Corporaciones Autónomas Regionales asurni rán gradualmente, y durante un 
período no rnayor a tres anos todas las funciones que esta Ley les asr gna" 
(art.sê, parágrafo 2). 

De todos os modos, desde que foi criado o INDIRENA tem desenvolvido uma serie 
de atividades voltadas para a educacão ambiental. Propiciou, por exemplo, a 
redação de normas específicas voltadas para essa prática no "Código Nacional de 
los Recursos Naturales Renovables y de Protección ai Media Ambiente" e no seu 
Decreto reg I amentarío No. 1337, de 1978. 

No âmbito da sua Sub-Gerência de Desenvolvimento instituiu a Divisão de 
Educação Ambientar. que tem realizado uma série de campanhas como, por exemplo, 
"Adapta un Ar bol " e "Município Verde", com o objetivo de realizar ações 
concretas relativas ao manejo e a proteção de recursos naturais renováveis e do 
ambiente. Em função desta última, o INDERENA publicou cartilhas com o objetivo 
de promover conceitos e técnicas de comunicação que facilitassem a realização de 
diagnósticos, de tomada de decisões e de ações. Está implementando também o 
Projeto "Cabildo Verde", que pressupõe a criação. a nível municipal, de uma 
organização sem fins I ucrativos integrada por membros voluntários da comunidade 
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visando resgatar e conservar os recursos naturais dentro de um marco educativo 
e de gestão ambiental no município. 

Dentre as publicações que o INDERENA tem disponíveis destaca-se ainda a serie 
de guias didáticos ("La Ciudad en la Region", "Vida Popular y Ambiente Urbano", 
entre outras), elaboradas no sentido contribuir com o processo de 
descentralização política-administrativa do país. Para apoiar ações voltadas para 
a educação ambiental no setor não-formal o INDERENAr através de contrato com 
o "Foro por Colômbia", em 1993 publicou também uma série de cartilhas para 
informar acerca da legislação ambiental colombiana como "Nuestra Constituición 
Ambiental", "Nuestro Ambiente Municipal", entre outras. 

Quanto ao setor formal de ensino, elaborou e publicou o documento "Educación 
Ambiental, Capacitación de Docentes de Básica Primária", no sentido de 
informar/analisar/avaliar metodologias para desenvolver trabalhos de educação 
ambiental. Tal documento, em 1994, foi distribuído para os governadores 
departamentais para que seja avaliado e comentado . 

. Corporación Colombiana para la Amazonia - Araracuara - COA 

A Corporação Araracuara é uma entidade privada, sem fins lucrativos, criada em 
1977 com o objetivo de "fomentar la i nvestigación sobre los ecosistemas amazónico 
y orínocense; promover el desarrollo sacio-económico de las comunidades 
asentadas en el territorio de su jurisdicción; contribuir a la protección, 
conservacíón y desarrol lo de los ecosistemas mencionados y estimular la actívi dad 
productiva en su jurisdicción, dentro de un criterio de mínimo impacto ambiental" 
(COA, doc.mímeo). 

A COA elabora a serie intitulada "Colombia Amazónica", uma publicação 
especializada onde são divulgadas investigações científicas e trabalhos realizados 
na região amazônica. Conta também com um Centro de Documentação e Divulgação, 
onde somente em educação ou educação ambiental são identificados mais de 200 
títulos. Mantém ainda convênios para a cooperação interinstitucional com a 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP - Peru) e com a Universidade 
Federal do Pará { U FPA - Brasi 1 ), entre outras. 

Em função da promulgação da Lei 99 será transformada no Instituto Amazónico de 
Investigações Científicas "SINCHI", que terá sua sede principal em Letícia e 
"tendrá por objeto la real ización de estudios e investi gaciones científicas de alto 
ni vel relacionados con la realidad biológica, social e ecológica de la reglón 
Amazónica" ( Lei 99, artigo 20). 

Vale ressaltar finalmente que a COA, juntamente com o Departamento Nacional de 
Planejamento - DNP, formulou recentemente o "Fondo de Proyectos para el 
Desarrollo Sustentable y la Conservación de la Amazónia Colombiana - FONDO 
AMAZONIA, o qual será um "instrumento financeiro de apoyo a la ejecución de las 
políticas ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables en la 
Amazonía Colombiana. Como tal estimulará la descentralización, la participación dei 
sector privado y el fortalecimiento de la gestión de los entes territoriales, con 
responsabilidades en estas matarias. Para ef efecto, podrá financiar o cofinanciar, 
según el caso, a entidades públicas y privadas en la reafización de p royectos, 



-· 
.- 

5 

dentro de los lineamientos de la presente ley y de manera que se asegure la 
eficiencia y coordinación con las demás entidades dei sistema Nacional Ambiental 
y se evi ten duplicatas" ( Ley 99, artigo 93) • 

. Universidade Nacional da Colômbia - UN 

. .- 
A Universidade Nacional da Colômbia tem realizado "alçunos aportes en provectos 
de asentamientos humanos, medicina, antropología, arquitectura tropical, sistemas 
de producción, flora, fauna, e impacto ambientales" {DNP, 1991 ). Conta com uma 
Estação Experimental localizada em Letícia. 

Desenvolve ainda, juntamente com o Ministério de Educacão Nacional, o plano 
piloto "RE-CREO" visando o fortalecimento do ensino de ciências naturais na 
educação secundária, o qual baseia sua ação na descentralização administrativa 
e na participação municipal na gestão e financiamento respectivo. Neste sentido 
"busca establecer en los celestes oficiales de los municípios y en su entorno 
social, una dinámica de trabajo que sobrepase los aspectos puramente curriculares 
y enfatice la lmportancla de la calidad de la educación para el progreso 
individual, íntegra! y cclectlvo" (RE-CREO, folheto de divulgação). 

Através do Institudo de Estudos Ambientais - IDEA, assessora o Programa de 
Educação Ambiental do MEN, conforme ressaltado anteriormente. Está 
assessorando também o governo colombiano no trabalho de estruturação do 
Ministério de Meio Ambiente • 

• Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior - ICFES 

O Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior é uma 
organização governamental encarregada de cumplir as funções constitucionais de 
apoio e controle do ensino superior no país. Na Colômbia é o órgão sede da Rede 
de Formação Ambiental, em função da qual publica a "Carta de la Red de 
Formacion Ambiental", buscando "crear un vínculo de comunicación entre todas 
las instituicíones públicas y privadas y entre todos los grupos y personas que 
se han comprometi do en adelantar un esfuerzo educativo para crear una 
conciencia cíudadana en relación con la comprenstón y el desarrotlo de valores 
soei ales en torno dei media ambiente" (ICFES, Carta de la Red de Formacion 
Ambiental, 1989). 

- 

O ICFES promoveu, em 1989, dentre outros, um seminário sobre "Amazônia e Meio 
Ambiente" em Letícia o qual foi considerado "como et comienzo de un amplio 
programa encarnínado a buscar mecanismos y estrategias de coordinación 
mtertnstltuctonet que unifiquen criterios y estuerzos en torno a la problemática 
ambiental de esa región y propicíen su adecuado manejo" (ICFES, doe. mimeo). 
Tem apoiado ainda a realização de investigações metodológicas sobre a temática 
ambiental e de cursos de capacitação, encontros, palestras • 

- 

• Instituto Geográfico Agustin Codazzi - IGAC 
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Na região amazônica este Instituto tem realizado uma série de atividades como a 
caracterização de áreas de colonização, a avaliação de atividades extrativistas, a 
cartografia regional, estudos gerais de solos e de zoneamento agroecológico. 

-- 
Através da sua Divisão de Ordenamento Territorial, vinculada à Sub-Direção de 
Geografia está elaborando o Projeto "Zonificación Ambiental del Area Colombo 
Brasilera Tabatinga-Apaporis" no marco do acordo de cooperação horizontal 
binacional firmado entre Colômbia e Brasil. Participa ainda da implantação dos 
projetos binacionais relacionados com o PAT coordenando o módulo de meio 
ambiente. 

1.2 A Educação Ambiental no Peru 

A nova Constituição Política do Peru, promulgada em 1993, através de vários 
artigos apresentados em seu capítulo II ( De Los Derechos Sociales y Economicos) 
define a função que a educação deve assumir junto à sociedade e os deveres que 
o Estado deve cumprir neste setor. Muito embora não explicite a obrigatoriedade 
da educação ambiental no país, implicitamente aponta para tal, na medida em que, 
em seu artigo 14, Capitulo II, afirma que "la formación ética y cívica y la 
ensefíanza de la Constituición y de los derechos humanos son obligatorias en todo 
el proceso educativo civil o militar", caso se considere que o direito a um meio 
ambiente saudável está cí rcu nscríto nos direi tos humanos. 

De fato, a questão da inclusão da educação ambiental no ensino oficial, no Peru, 
foi levantada através do Código do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, 
promulgado em 1990, o qual exerce, dentro da estrutura legislativa Peruana, o 
mesmo poder de uma lei da República. Segundo o artigo 30 desse Código, "ef 
Estado a través del Ministerio de Educación debe incluir en los planes y 
programas educativos, asignaturas y contenidos orientados a la conservación y· 
uso racional del media ambiente y de los recursos naturales", O artigo 31 desse 
reforça o anterior na medida em que postula que "la ensefíanza sistemática dei 
presente Código, de sus principias, objetivos, lineamientos y contenidos, es 
obligataria en los centros de educación civiles y militares en todos sus niveles". 

No entanto, em 1982, com a fundação da Associação Peruana para a Conservação 
da Natureza - APECO, a educação ambiental ganhou um impulso significativo no 
pais. Desde 1985 a APECO começou a implantar, inclusive, o "Programa Nacional 
de Educación Ambiental para Maestros", o qual, na atualidade, está sendo 
implementado numa iniciativa conjunta do Ministério de Educação do Peru, do 
Instituto de Recursos Naturales - INRENA e a APECO, em função do convênio de 
cooperação firmado entre estas entidades, em 1988, aprovado pela Resolução 
Mínisterial 1029-88-ED. 

Tal convênio tem como objetivo geral desenvolver a educação ambiental a nível 
nacional. Como objetivos específicos pretende: 

crear conciencia en la cornurudad educativa sobre la necesidad de la 
ccnser vacton y uso racional dei media ambiente y recursos naturales, para la 
p roteclón de la salud y el mejoramiento de calidad de vida de la población; 

- 
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- impartir contenidos relacionados a la educación ambiental a docentes y alumnos 
en particular y la comunidad educativa en general, con el objeto de realizar 
actividades que garanticen el desarrollo sustentable del país; 

- promover e integrar, la participación de entidades estatales de ni vel nacional, 
regional y local, organízaciones no gubernamentales y sector privado en acciones 
de Educación Ambiental y desarrollo sustentable; 

- dlseriar, planificar, ejecutar, y eval uar la difusión de programas de Ed ucación 
Ambiental en accíón concertada con los diferentes medias de comunicación social, 
fomentando acciones tendientes a la defensa y preservación de la calidad 
ambiental y dei adecuado uso de los recursos naturates" (ME, Resolução 
Ministerial 576, 1993). 

Nas "Normas para la Organización y Desarrollo de las Actividades Educativas en 
toda la Republica r:,ara el Ano de 1994" são encontrados indicadores de que o 
esforço para levar a educação ambiental para o sistema oficial de ensino no Peru 
está produzindo resultados, o que pode ser percebido, entre outros 
procedimentos, pela inclusão dos temas "População e Meio Ambiente", "Preservação 
do Equilíbrio Ecoló]ico", "Conservação e Proteção dos Recursos Naturais" e 
"Proteção e Respeito à Vida Animal e Vegetal" nas linhas de ação educativa do 
Programa Curricular Experimental para o 1 Grau de Educação Primária, 
constituindo-se numa inovação pedagógica.2 

A seguir destaca-se ai gumas das instituições peruanas, localizadas em Lima, com 
a quais se teve oportunidade de reunir, que desenvolvem trabalhos relacionados 
com educação ambiental. 

1.2.1 Instituições Envolvidas 

. Ministério de Educação 

o Ministério de Educação do Peru tem buscado desenvolver um trabalho 
interinstitucional e intersetorial através de convênios vigentes com o Ministério 
de Saúde, a Associação Evangélica Luterana de Ajuda para o Desenvolvimento 
Nacional, a A PECO, o INRENA, entre outros. 

Com o assessoramento técnico da FAO e da Cooperação Técnica Suiça - COTESU 
tem implantado o "Proyecto Escuela, Ecología y Comunidad Campesina" (PEECC), 
que "a través de la Dírección Nacional de Investigación Educativa y Capacrtacrón 
Docente, durante el presente ano consolidará para su validación la Propuesta 
Educativa de Educación Ecológica como alternativa pedagógica para ~: ·-:.; rur-al 
andina" ( ME, 1994). Iniciado em 1989, está orientado para três di re<,,ui.:<>: 1; un 

2 Há dois anos, foi instituído no Ministério de Educa,;;ao do Peru o "Comité Tecnico Pi,rmanente 
en Ambiente, Población y Desarrollo", o qual ainda na.o chegou a ser ativado. Com assessoria do 
convênio Andrés Bello este indicou duas politicas para incorporar nas atividades educativas <.<nfoqt•es 
voltados par-a u111a melhor- qualidade de vida das populações envolvidas, Quais sejam: 1}"i·ncorporar en 
los planes del sector educativo, una dimensión en ambiente, población y desarrollo, expresada en 
objetivos, contenidos y actividades e; 2) "realizar acc+enes for111ativas, integradas, conjuntas y 
permanentes en ambiente, población y desarrol1o, adecuàndolas a las necesidades y posibilidades 
locales, regionales y nacionales, con miras a majorar- la calidad de la Vida" (Peralta, 1993). 
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cambio en los contenidos curriculares, 2) una modificación notoria en la 
metodologia y 3) una relación diferente entre la escuela y la cornurudad " (PPECC, 
1990). 

O PPECC está conformado por duas grandes áreas complementares: conteúdos e 
projetos, A área de conteúdos desenvolve-se durante toda a educação primária, 
enquanto que a área de projetos somente a partir do terceiro grau, "pues se 
imparte en la asignatura de tormación laboral o capacitación para el trabajo" 
(idem). 

Também a nível do Ministério de Educação do Peru tem-se os Programas de 
"Educação Ambiental e Utilização dos Recursos Naturais" e "Conservação da 
Natureza e Reflorestamento", os quais são considerados prioritários na Promoção 
Educativa Comunitária, no âmbito de cada centro educativo . 

• Associación Peruana para la Conservación de la Naturaleza - APEGO 

A APECO é uma organização não-governamental fundada em 1982. Através da sua 
Coordenação de Educação Ambiental está implantando o Programa Nacional de 
Educação Ambiental, realizando assim, atividades voltadas para o setor formal, 
não-formal e informal de ensino. 

Segundo a APECO a educacão ambiental é um "un proceso que permite que el 
individuo tenga conciencla sobre el medio ambiente, se interese por sus 
componenetes, funcionamiento y problemas, y cuente con la motivación, 
conocimientos, aptitudes y deseo necesarios para trabajar individual mente y 
colectivamente en la busqueda de soluciones a los problemas actuales y en 
prevenir los futuros", Neste sentido, visa "motivar la responsabilidad y 
concíencia: dar conocimiento; desarrollar actitudes; desarrollar habilidades e 
brindar posibi I idad acción " (APECO, doc.mimeo). 

Quando começou a implantar tal Programa contou com a colaboração de voluntários 
e de "or qaniz.ações -l rrnãs", sediadas em diferentes cidades do país, realizando, 
entre 1989 e 1991, cerca de 50 grupos de capacitação. O convênio assinado com 
o Ministério de Educad1o tem permitido o reconhecimento oficial dos mesmos. 

Em relação ao setor não-formal a APEGO desenvolve o "Sub-Programa de Educação 
Ambiental em Areas Protegidas", através do qual realiza igualmente atividades de 
capacitação. Em relação ao setor informal tem realizado campanhas de conservação 
das espécies em perigo de extinção e dos recursos naturais do país. 

Na atualidade está implantando também o projeto "T'IKAYWASI" (Casa dei 
florecer), a nível experimental, que "p ropone un entrenamiento especializado en 
Educacíón Ambiental para los profesores previamente motivados y ejecutar el 
programa de Educación Ambiental en Areas Naturales Protegidas". 

- Finalmente, cabe informar que a APECO elaborou uma proposta de realização de 
"Tal leres de capacitación de docentes en educación ambiental en zonas ru rales y 
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de frontera", com duração prevista para 3 anos (primeira etapa), a qual pretende 
desenvolver com o apoio do Ministério de Educação.J 

Dentre as publ lcações da A PECO destaca-se o guia "Educación Ambiental", voltado 
para docentes e o "Guia para Promotores de Educación Ambiental", 

. Instituto Nacional de Desarrollo - INADE/Proyecto Especial Huallaga Central y 
Bajo Mayo/Programa de Manejo Ambiental 

o Projeto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, vinculado ao Instituto Nacional 
de Desarrollo - INADE publicou um "Manual de Educación Ecológica", para "su uso 
en los Centros Educativos Estatales y Particulares a nivel Primaria de Tarapoto, 
Morales y Banda de Shilcayo, con carácter experimental para ser validado y 
aplicado en todos los Centros Educativos de la Jurisdícción de la USE", o qual 
trata-se da primeira iniciativa dessa natureza realizada no âmbito de um "Projeto 
Especial", 

. Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA 

O Instituto Nacional de Recursos Naturales, criado em 1992, é um organismo 
público descentralizado encarregado "de promover y apoy ar el uso sosteni ble de 
los recursos naturales renovables orientados a contribuír al desarrollo del país" 
(INRENA, 1993). 

Esse Instituto tem uma Direção Geral de Meio Ambiente ( OGMA), a qual tem 
desenvolvido ações nos campos de ordenamento e monitoramento, asim como na 
educação ambiental, através de convênio firmado com o Ministério de Educacão e 
APECO. Está implantando o Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico no marco 
do acordo de cooperação binacional entre o Peru e o Brasil para o 
Desenvolvimento das Areas Fronteiriças do Eixo Inapari-Assis Brasil • 

. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA 

A Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), desde 1987 trabalha na 
investigação, acompanhamento, sistematização e divulgação da legislação ambiental 
peruana, "como una forma de contribuir aJ conocimiento de la realidad ambiental 
peruana y de las obligaciones y derechos que ella lrnpone, por igual, a ciudadanos 
y gobernantes" (SPDA, 1992). 

3 Tais "tal1eres" tem coino objetivos: 
-Crear coneiencia en 1a comunidad educativa sobre la necesidad del manejo racional de los recursos 
naturales y la conservación de la biodiversidad para lograr un mejor nível de vida; 
-Capacitar a maestros y dirr,ctores de escuelas rurales en los criterios básicos de la Educación 
Ambiental para que los integren a su labor pedagógica y productiva; 
-Despertar el interas de las autoridades sobre los proble111as a111bientales locales mediante el 
establec1miento de alianzas de trabajo con el sector educativo; 
-Ejecutar miniproyectos que gean ejemp1os practicos de las ventajas que implica el uso racional de 
los recursos naturales y que contribuyan a resolver prob18lll.õl.S de la rea1idad local; 
-Producir contenidos y materiales de Educación Ambientai para la ensenanza escolar rural a nive1 
oficial; 
-Formar un banco de información y editar una revista sobre los miniproyectos que se ejecuten para 
difundirlos a nivel nacional a través de una red de maestros; 
-Capacitar a 1ideres loea1es que apoyen y garanticen la continuidad de las actividades a favor del 
medioambiente 1oc::al que surjan de la comunidad educativa, para que a través de estes puedêl 
implementarse el proyec:to en o'!:ras areas". 
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Em 1989 elaborou o "Inventario Normativo de !a Legislación Ambiental Peruana" 
registrando normas legais ambientais que vi goram no país desde 1904 até essa 
data. Em 1992 publicou o "Cedi go del Media Ambiente, actualizado, concordado y 
comentado. 

1.3. A Educação Ambiental no Brasil 

A Constituição Brasileira, promulgada em 1988, estabelece que são atribuições do 
poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, controlar 
as atividades relacronadas com o equilíbrio do meio ambiente e a qualidade de 
vida, preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do país, 
proteger a fauna e flora, criar reservas territoriais especialmente protegidas e 
mover a educação e conscientização ambiental. No seu artigo 225, Capítulo VI, 
destaca a necessidade de "promover a educação ambiental em todos os níveis de 
ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente" (BRASIL, 
1988). 

As Constituições Estaduais foram modificadas para alinhar-se à Constituição 
Federal com complementos apropriados para refletir as especifidades regionais. 
Por exemplo, o Estado do Amazonas incluiu na sua Constituição de 1989 artigos 
que especificam o dever do Estado e Municípios de "promover a educação 
ambiental e difundir as informações necessárias à conscientização pública para as 
causas relacionadas ao meio ambiente" {Art. 230). 

De todos os modos, a preocupação brasileira com a educação ambiental não é 
recente. Desde que criada a SEMA, o tema vem sendo abordado, de forma 
recorrente, em diversos encontros, seminários, documentos. 4 De fato, a partir 
daí, respondendo à demanda crescentes em relação a concepção e prática da 
educação ambiental no país, o governo brasileiro assinou protocolos de intenções 
de trabalho conjunto entre o Ministério de Educação e a SEMA; criou Unidades 
de Conservação (algumas contando com estrutura específica para suportar 
programas de educação ambiental); organizou cursos de especialização em 
educação ambiental; e patrocinou algumas publicações, dentre essas, em 1979, o 
documento "Ecologia: uma Proposta para o Ensino de 1 e 2 Graus" (CIAAS, 1993). 

,- 

Dando continuidade aos esforços supra citados, a Política Nacional do Meio 
Ambiente, definida inicialmente através da Lei nQ 6.983/81, situa a educação 
ambiental como um dos pri ncipios que sarantem "a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental propícia a vida, visando assegurar no país 
condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança 
nacional e à proteção da dignidade da vida humana". Estabelece, ainda, que a 
educação ambiental deve ser oferecida em todos os níveis de ensino e em 
programas específicos d i recronados para a com uni d ade. Visa, assim, a preparação 
do conjunto dos cidadãos para uma participação na defesa do meio ambiente. 

4 Em 1977 a SEMA instituiu um grupo de trabalho para a "elaboraçao de um documento sobre 
educaçao ambiental, corto ObJetivo de definir seu paoel no cootexto da realidade sócio-econ&nica e 
educacional brasileira (DIAS, 1993). 
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Diversas atas expedídas pelo Mínistério de Educação evidenciam a sintonia da 
poJ ítica deste órgão com os objetivos da legislação ambiental supra citada. Por 
exemplo, o Parecer nQ 819/85 do Cansei ho Federal de Educação, reforça "a 
necessidade da inclusão de conteúdos ecológicos, ao longo do processo de 
formação que se desenvolve no ensino de 1Q e 20 Graus, integrados a todas as 
áreas do conhecimento de forma sistematizada e progressiva, possi bi I itando a 
formação da consciência ecológica do futuro cidadão". Recomenda, também, a 
inclusão de tais conteúdos nos cursos de formação de professores, bem como nos 
cursos que formam profissionais para diferentes áreas do mercado de tr-abal ho, 
O Parecer 226/87 considera que o caminho para a formação ou o retorço da 
"consciência ecológica" passa, obrigatoriamente, pela escola de 1º e 2Q Graus, no 
desenvolvimento da educação formal, aprovando um diagóstico que sugere a 
importância para esta finalidade da: 

- "formação de uma equipe interdisciplinar e de um Centro de Educação Ambiental 
em cada unidade da Federação; 

- lnte_graçã9 escola-comunidade, como estratégia para uma aprendizagem voltada 
para a realidade· proxima; 

- elaboração de _diagnósticos locais para definição da abordagem relativa às 
práticas ambientalistas; e 

- incorporação de temas compatíveis com o desenvolvimento social e cognitivo da 
clientela e com as necessidades do meio ambiente Que a envolve, considerando-se 
o currículo como um processo que se expressa em atividades e experiências 
educativas dentro e fora da escola" (Indicação 10/86, Cansei hel ro Arnaldo Niskier). 

Em 1989 fundou-se o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA, órgão executor da política ambiental brasileira, o qual, 
juntamente com o MEC, lançou, em '1991, o "Projeto de Informações sobre Educação 
Ambiental" publicando, com o apoio da Revista Nova Escola, um encarte contendo 
orientações básicas sobre educação ambiental, o qual segundo DIAS { 1993) seria 
"o primeiro pronunciamento formal do Governo brasileiro sobre as recomendações 
para educação ambiental". 

-- 

Também, em 1991, em função da Portaria 2421 do MEC i nstrtur-se. em caráter 
permanente, um Grupo de Trabalho para a educação ambiental "com o objetivo de 
definir, com as Secretarias Nacionais de Educação, as metas e estratégias para a 
implantação da educação ambiental no país, elaborar proposta de atuacão do MEC 
na áreas de educação formal e não-formal, e na Conferência da ONU para o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento" (idem). 

Depois dessa Conferêncra, através da Portaria 773 do MEC, de 1993, i nstrtui-ee 
nesse Ministério a Coordenação de Educação Ambiental, a qual está vinculada à 
sua Secretaria Executiva. Tal Coordenação visa apoiar, acompanhar, avaliar e 
orrentar as ações, metas e estratégias para a implementação da educação ambiental 
nos sistemas de ensino oficiais do pais em todos os níveis e modalidades 
respectivos. 

Na atualidade a Coordenação de Educação Ambiental do MEC está trabalhando em 
consonáncia com as orientações contidas no "Plano Decenal de Educação para 
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_,....._ Todos" ( BRASIL, 1993), o qual, reconhecendo a heterogeneidade cultural e social 
do Brasil apresenta um conjunto de diretrizes em termos de política educacional 
que refleitem a pluralidade de concepções e de propostas políticas adequando-as 
às diversidades regionais identificadas. Entre tais diretrizes, encontra-se um 
compromisso explícita de fortalecer a cooperação e intercâmbio internacional, assim 
como alianças e parcerias com entidades locais e estaduais, através das quais a 
educação ambiental está contemplada. 

Finalmente, em termos legais no Brasil, cabe ressaltar a instituição, em 1993, do 
Ministério do Meio Ambiente e Amazônia Legal, cuja responsabilidade, entre outras, 
é coordenar as ações do governo federal na região amazônica. 

1.3.1. Instituições Envolvidas 

. Considerações Iniciais 

Como no caso do Brasil os trabalhos em educação ambiental são realizados de 
forma bastante descentralizada e são em número muito significativo, estando 
sistematizados em outros estudos; estarão abaixo apresentados somente aqueles 
desenvolvidos pelo MEC e pelo IBAMA, em Brasília. 

Também em universidades brasileiras estão sendo realizados esforços neste sentido 
destacando-se aqueles pioneiros da Universidade de Brasília relacionados com 
seminários e cursos de especialização em educação ambiental e aqueles realizados 
pela Universidade Federal de Mato Grosso na especialização de profissionais em 
educação ambiental. Na Amazônia destaca-se o trabalho realizado pelá 
Universidade Federal do Pará através da implantação do "Programa de Pobreza 
e Meio Ambiente na Amazônia: uma Proposta Municipalista de Desenvolvimento 
Sustentável (POEMA)", que tem dentre os objetivos gerais: 

X 
l 

- incentivar o desenvolvimento de formas de mobilização e auto-organização das 
comunidades pobres do interior amazônico; 

- oferecer estratégias emergenc1a1s de atendimento às necessidades básicas das 
populações vulneráveis, na Região; 

,~ 

contribuir para a identificação . das vocações produtivas municipais, 
considerando suas especificidades sociais, econômicas e ecológicas e proporcionar 
a utilização de tecnologias - metodologias inovadoras, de baixo custo e alta 
eficiência; - 
- incentivar a cooperação e o intercâmbio entre programas que, na Amazônia, 
tenham como principal objetivo a superação da pobreza e a proteção do meio 
ambiente. 

,,....., 
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Ministério de Educação e do Desporto - MEC/Coordenação de Educação Ambiental 

A Coordenação de Educação Ambiental do MEC foi criada com o objetivo de 
promover a educação ambiental em todos os níveis e modalidades do ensino formal 
no Brasil, seja capacitando e/ou reciclando professores, técnicos e pessoal de 
apoio; seja incorporanoo a â@.~n-~~o amb_ie_ntaL_nq~çurríc_~o, seja ainda 
viabilizando o intercâmbio __ d·e~-1rlf2_rm-ª_Çpes e de experiências entre profissionais 
e a comunidade. 

,.-. 

Essa Coordenação dentre outras atividades está implantando o "Programa de 
Criação de Centros de Educação Ambiental do Ministério de Educação" 
respondendo aos anseios quanto à criação de centros de excelência nacionais ou 
regionais especializados. Estes têm, entre outros objetivos, servir como 
laboratórios para testar formas de planejar e implementar ações voltadas para a 
educação ambiental. 

r>; <~~à Coordenação de Educação Ambiental funciona o "Comitê de Educação 
~ ' '-·Es~dígena", o qual visa "subsidiar as ações e proporcionar apoio técnico 

ti científico às decisões que envolvem a adoção de normas e procedimentos 
relacionados com o Programa de Educação Escolar Indígena" (Portarias nQ 559/91, 
nos. 60/92 e 490/93). 

-- 

No âmbito do MEC, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionai.s - \ 
INEP, também tem apoiado atividades relacionadas com a investigação e a pesquisa · \ 
em educação ambiental. Em 1992, através de convênio estabelecido com o Instituto:' (/l 1, 

Sociedade, População e Natureza-ISPN, o INEP publicou o documento "Educação: 
Ambiental: Experiências e Perspectivas", visando, entre outros objetivos, avaliar '1 _, 

iniciativas em termos de educação ambiental realizadas pelas Secretarias ê staduals / 
e Municipais de Educação, órgãos públicos de Meio Ambiente. localizados a níveis 
nacional, regional e local, empresas prtvadas e s statais, orpanlzações não 
governamentais e movimentos sociais eri: geral.~ 

Instituto Brasileiro de Me!o Ambiente e Recursos 
Departamento t.:~ Divulgação Técnico Científica e 
{DEDIC)/Divi~ão de Educação Ambiental (DIED) 

Natu raís Renováveis/ 
Educação Ambiental 

A Divisão de Educação Ambiental do IBAMA, subordinada ao Departamento de 
Divulgação Técnico-Científica e de Educação Ambiental dessa instituição, coordena 
as atividades de educação ambiental realizadas no bôjo desta em âmbito nacional. 
Com o objetivo de sistematizar tais atividades, a DIED elaborou diretrizes 
operacionais dentro das quais foram defini dos os programas a serem 
desenvolvidos na área de educação ambiental, destacando-se, dentre esses, a 
implantação de "Núcleos de Educação Ambiental" nos estados brasileiros. 

5 Segundo esse levantamento, os te~as mais abordados pelas atividades em edUÇaç:lo ambiental, 
no Brasil, sao aqueles re1acionados com a realidade local (quase 40X), seguidos dos telllãs agrupados 
na categoria "Educação Ambiental no Contexto Escolar .• "englobando eKperHlncias exclusivamente de 
ensino formal, com elenco de assuntos provindos ~ais da necessidade pedagógica de abordar matérias 
universais - água, ar, solo, poluição, lixo urbano, seres vivos, etc. (cerca de Z7XJ" (PAGNOCCHESCHI, 
T 9S3). 
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Recentemente esta Divisão incentivou a produção de um documento conceituai 
intitulado "Amazônia: Uma Proposta Interdisciplinar de Educação Ambiental", 
abordando especificamente aspectos prioritários da problemática ambiental da 
Região Norte brasileira. A DIED apoiou igualmente a elaboração de documentos 
contendo sugestêíes metodológicas para a abordagem da educação ambiental no 1o. 
e 20. graus no ensíno oficial do país, em colaboração com técnicos de Secretarias 
Estaduais de Educação, de Órgãos Estaduais de Meio Ambieme e de 
Superintendéncias Estaduais do IBAMA, através dos Núcleos de Educação 
Ambiental. 

Como desdobramento para implementação das prepostas supra citadas a DIED está 
realizando um conjunto de ações que contemplam desde a formação e capacitação 
em educação ambiental de equipes técnicas até o desenvolvimento de experiências 
que permitem testar metodologias afins e o acompanhamento de projetos escolares 
correi acionados. 

Também o IBAMA, juntamente com o Fundo Mundial para a Natureza (WWF/Brasif), 
apoiou um levantamento dos programas e atividades em educação ambiental 
realizados na Amazônia Brasileira ( 1994), visando a organização de um banco de 
dados acerca dos mesmos. 

Através de tal levantamento constatou-se que 50% dos projetos de educação 
ambiental, nesse contexto, são desenvolvidos por organizações não-governamentais, 
sendo que os governos municipais, estaduais e federal também têm atuação 
significativa. Entre as dificuldades encontradas para sua realização quase 50% 
apontou a falta de recursos financeiros como o maior entrave às atividades 
desenvolvidas. A falta de material disponível e de pessoal especializado é o 
segundo maior problema, seguido pela falta de apoio lnstitucional e falta de 
conscientização do público-alvo, conforme dados do documento em questão. 

- 
- 



2. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DO PAT 

2.1. Considerações Iniciais 

Em março de 1981, Colômbia e Brasil firmaram um Acordo de Cooperação vrsando 
a realização de ações conjuntas e o intercâmbio de exper+ênclas de 
desenvolvimento regional/local adaptadas à especificidade da região amazônica. 
Como órgão executivo desse Acordo foi estabelecida a Comissão Mista de 
Cooperação Amazônica Colômbia-Brasi 1. 

Na sua primeira reunião (em 1987, em Letícia) essa Comissão aprovou a elaboração 
esenvolvimento Integrado das Comunidades Vizinhas dó 

Eixo Apaporis-Tabatinga",10 qual tem servido como referencial importante para a 
projetos voltados para a área em questão. 

T ai área conta com um total d e cerca d e 28.285 Krn2, dos quais 9. 635 Km2 são 
território colombiano e 18.650 Km2 são território brasileiro, conforme mapa 
apresentado a seguir. 

Na Colômbia essa área está localizada no extremo sul orienta! do país, no trapézio 
amazônico, pertencendo juridicamente, na sua maioria, ao departamento do 
Amazonas, estendendo-se desde o município de Letícia - capital departamental e 
sede do governo - até o departamento de Vaupés. Tal área conta com uma 
população estimada em mais de 27.000 habitantes concentrada sobretudo em Letícia 
e nas margens dos rios Putumayo, Caquetá, Acapor+s, Traira e seus afluentes. 

_,._. 

No Brasil essa área pertence política e jurídicamente ao estado do Amazonas, que 
se limita na sua parte ocidental com a Colômbia, estendendo-se desde o município 
de Tabatinga - ponto de ingresso do rio Solimões no Brasíl - até os rios Traíra 
e Apapóris, afluentes do rio Japurá (Caquetá, na Colômbia). Essa área conta com 
um montante populacional semelhante a área colombiana, estando os habitantes 
concentrados majoritariamente na cidade de Tabatinga 

Além da cidade de ~ geminada a Letícia) destacam-se dois núcleos 
povoados na parte br~Plano, situados_ norte de Tabatinga e próximos 
da linha de · quais seja : 1 a I encou , localizada no município de 
Janurá e; Vila Ipirang , localizada às m r o~no município de Santo 
Antô io , unicipio de São Paulo de OliVença, encontra-se a localidade 
de anta Rita do Wei_G ue também está na área do Plano. - ---- 
Na parte colombiana, além de~estacam-se como nucleos povoados 
importantes na área de atuação d6rrresm~ "corregimiento" l..._a Pedrera, localizado 
às margens do rio Caquetá {próximo a Vila Bittencourt); o corremmtento 
~pacá (próximo a Vila lpiranga), localizado às margens do rio Putumayo; e as 
inspeciones" de Santa Sofía, Calderón e Buenos Aires. 

O rnurucrpro de Letícia e os "corregimientos" La Pedrera e Tarapacá ainda que 
apresentem características natu raís semelhantes, são contextos políticos e sócio 
econômicos bastante diterenciados entre si, em função das particularidades do 
processo de ocupação e desenvolvimento respectivo, condicionado, em grande 
parte, pela sua maior ou menor acessi b i I idade, con siderando o senti do "occ1 d ente- 
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oriente de los rios" ( DAINCO, 1989:115). í 

Particularmente na cidade de Letícia observa-se uma forte presença mstrtucrcnat 
através das representações locais do governo Colombiano, visando não só apoiar 
o desenvolvimento dessa área como um todo, como também assegurar, a nível 
regional, a implantação do processo de descentrai iz ação administrativa em curso 
no país. Neste sentido, a tendência é que Letícia exerca uma influência cada vez 
mais significativa sobre La Pedrera e Tarapacá e demais localidades situadas 

1 
local/ res ion ai mente.· 

Já em Tabatinga a presença institucional do governo Brasileiro é menor, estando 
representada basicamente pelas Forças Armadas ( Exército), pela Fundação Nacional 

W do Indto ( FUNAIJ, pelas representaçêles locais das Secretarias estaduais e pelas 
· lnstltulções vinculadas à Prefeitura municipal. Essa situação é explicada, em 

oparte, pelo fato de Tabati nga tratar-se de um município relativamente novo Pc instalado em 1983), pois até 1981 tratava-se de um subdistrito do município de 
Z.._of} Benjamin constant, diferentemente de Letícia que trata-se da capital 

departamental. J 

Pelo exposto anteriormente, em termos de infra-estrutura física e social, Tabatinga / 
apresenta um quadro bastante mais crítico do que Letícia, principalmenteOL( , 
considerando a questão do saneamento básico e da educação. 

Em relação a essa última, a falta de profissionais capacitados é alarmante, tal como 
a falta de orientações mais precisas relativas a prática pedagógica considerada 
em termos gerais ( conteúdo curricular, material de apoio e metodologia 
apropriados, entre outros). Ainda assim são possíveis de serem identificadas 
localmente algumas tentativas de reverter esse quadro de precariedade, seja 
através de instituições governamentais, seja através de instituições não 
governamentais, o que vai ser exposto mais adiante nesse documento. 

2.2. Populações Envolvidas, Condições Sócio-Econômicas Respectivas 

1 De fato, Letícia "se consolidó como asentarniento a partir de la aplicación de la politica 
fronteriza del sobierno colombiano en 1930, para-constituila en un punto seopolftico estratégico 
para preservar la soberania nacional al sur del territorio. En este sentido el Gobierno Nacional 
inició por aQuella epoca. la ejecución de importantes proyectos de inversión en la capital 
comisarial para dotarla de una infraestructura adecuada a su función. ( ... ) Tarapaca se 
consolid6 como núcleo poblacional sracias a su privilegiada localización sobre el eje transversal 
del rfo Putumayo, principal arteria de intercambio cõlllercial e la región y de ella con el resto 
del país y del Brasil" (idem:115,116). Já La Pedrera f'icou mais "marginalizada" do processo de 
desenvolvimento mais geral da area pelo seu isolamento, pela "imposibilidad de contacto fluvial 
con el interior, la ;nexistencia de relaciones y canales da comunicación con Leticia"' (ibidem, 
pg. 116}. 

2 Tal tendência se reproduz tambem a nivel regional onde essa cidade já funciona "como 
núcleo que articula y sostiene los flujos demográficos que atraviezan el Amazonas entre Manaus 
(Brasil) e !quites (Peru), en sentido occidente-oriente y el flujo nacional norte-sur que a 
vincula con el resto d&l país"(ibidem, pg.117). 

3 Há guarnições militares em Tabatinga, Ipiranga e Vila Bittencourt, sendo Que na primeira 
localidade está sediado o Comando de Fronteira de Solimões e nas outras os 22 e 32 Pelotões 
Especiais de Fronteira. 

- 
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Segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas 
( 1994), Letícia conta com uma população de cerca de 26.000 habitantes dos quais, 
aproximadamente, 30% são índios e 70% colonos e mestiços, migrantes de outras 
áreas do interior do país e, em menor escala, do.._Peru e do Brasil. ----- - - - ~-- ~-- 

Tais índios pertencem m joritariamente a etnia Ticu a. Estão instalados em Letícia 
nos resguardos dos Km 6 e 11 (onde vive ambém Huitoto), San Sebastián 
Lagos, San Antonio Lagos, Naza rara, Santa Sofia (onde vi vem igualmente 
Yagua), Zaragoza, EI Verge!, Macedonia, Mocagua, Palmeras, S. Martín Amacayaco 
e nos asentamientos EI castanat, Los Parentes e La Playa.' Apesar dos problemas 
que têm sofrido em função de seu contato mais próximo com o branco - amparados 
pela legislação colombiana que é bastante avancada neste senti do - têm buscado 
preservar suas tradições culturais e formas de subsistência, o que no âmbito da 
cidade dificilmente tem sido possível. 

Já em La Pedrera, onde a influência da população branca tem sido relativamente 
menor, tem sido possível preservar determinadas formas tradicionais de vida das 
populações indígenas ainda que, nos últímos tempos, em função de uma maior 
presença local de migrantes, tenham acontecido conflitos não só por problemas de 
ocupação territorial, como também por problemas de natureza cultura!. Quantos 
as populações indígenas de La Ped rera, estão instaladas no asientamiento Cu rare 
(índíos Mi rana) e nos resguardos Puerto Córdoba ( índios Matapi) e Komeyafu 
(índios Tanimuca, Yacuna, Mi rana). 

Tarapacá também conta com uma população majoritariamente indígena, cuja 
principal atividade econômica é o comércio, seguido da pesca, da caça e da 
exploração florestal (DAINCO, 118). Em ,Tarapacá está localizado o resguardo de 
mesmo nome, onde vivem índios Ticuna.' 

Tanto os moradores dessa última localidade, quanto de La Pedrera e de Letícia (de 
um modo geral) têm enfrentado problemas de saúde relacionados como no caso de 
Letícia com a falta de determinadas infra-estruturas como de um sistema adequado 
de disposição de dejetos e de resíduos sólidos. De fato, ainda que cerca de 70% 
da poputação dessa cidade conte com um sistema de coleta de esgoto, a disposição 
final dos efluentes se dá diretamente no rio Amazonas sem nenhum tratamento, em 
um local próximo ao porto civil, No caso dos resíduos sólidos, sua disposição final 
se dá à céu aberto, num "Hxão" localizado na estrada de acesso de Letícia a 
Tarapaca," Nas areas rurais desse município tal situação e ainda mais 
problemática onde somente algumas moradias contam com latrinas como solucao 
individual para a disposicao de dejetos, o que tal como na situação acima descrita, 

4 Mos asientamientos Isla de Ronda, El Paraná e San José, localizados em Letícia, vivem 
índios Cocama. 

~ 5 Em La Pedrera está a sede da OZIPEMA, Organización Zonal Indígena Pedrera Amazonas e, e~ 
~apacá, a sede do CIZTAR - Consejo Indígena Zona de Tarapacá. :_j 

6 As condi_çoes de saneamento do matadouro municipal, assim como do porto civil de Letícia 
também sao precárias, o oue contribuiu para que fosse elaborado um projeto de vigilancia 
sanitária pelo Serviço Seccional de Saúde do Amazonas, implementado pela sua Oivisao de 
Saneamento Ambiental. 
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acaba por nroprciar a contaminação do ambiente e a proliferação de vetores 
transmissores, provocando um problema de saúde pública. 

,,,..... 

Problema idêntico é vivenciado por parte da população de Tabatínga, onde, 
conforme observado anteriormente, o quadro de carências em termos de serviços 
públicos de atendimento a população é mais crítico. O próprio abastecimento de 
água potável é deficiente, atendendo menos de 40% dos moradores dessa 
localidade. Mesmo com a existência de tratamento esta não apresenta ainda boa 
qualidade, sendo visível, a olho nu, um imenso número de partículas em 
suspensão. Tapatinga não conta também com rede de esgoto e a coleta de resíduos 
sólidos existe/ mas é precária. 

Neste sentido, o conjunto da população respectiva tem sua qualidade de vida 
prejudicada, fato que é agravado pela situação econômica difícil enfrentada pela 
mesma. 

Tal como os moraaores de Letícia; os moradores de Tabatinga desenvolvem 
atividades relacionadas com o setor terciário da economia, através da prestação 
de serviços em órgãos governamentais (o governo é o maior empregador local) 
do vínculo com o comé~c· __ esenvolvem igualmente atividades ona om 
o setor primário: a pesca desenvolvida sobretudo de forma artesanal, é 
considerada como uma as atividades econômicas mais importantes a nível 
local/regional. 

Quanto a agricultura, que tanto os colonos quanto os índios praticam, é voltada 
para subsistência, destacando-se os cultivas da mandioca, da banana, do milho, 
que são a base alimentícia da população. A exploração racional dos recursos 
naturais das florestas também pode vir a assumir posição de destaque em termos 
da geração de renda, assim como a agropecuária, prejudicada neste momento, pela 
falta de insumos e tecnologias modernas e apropriadas. 

A atividade turística também tem potencial de desenvolver-se a nível 
local/regional dada a beleza natural da área podendo significar uma fonte de 
renda importante para os moradores tanto de Letícia como de Tabatinga. 

,,....._ 

Em relação a esse último (município), segundo dados da Secretaria Municipal de 
Educação (1994), conta com uma população total de cerca de 27.900 habítantes, dos 
quais mais de 35% são índios Ticuna, distri buidos em 34 comunidades como Belém 
de Solimoes (sítu a a 6 horas de barco de Tabatinga e com cerca de 4.200 
habitantes rnarlaçu ituada a 10 minutos de Tabatinga e com cerca de 2.000 
habitante (Gruber, 1994). 

2.3. A Problemática da Educação 

- 

1 R•gietra-se ainda na área do Plano pertencente ao Brasil a presença de indica da etnia 
Mak.:i. B · 

OvuÁW'fN 
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. na parte cola.biana do PAT 

,,._ 

o processo de descentralização na Colômbia tem levado à municipalização do setor 
educacional. Neste sentido, muitas atividades em relação a este têm sido pensadas 
levando em conta a especificidade social, econômica, cultural local/regional. 
Levando em conta ainda a posst bitidade de trabalhar i ntersetorialmente, através 
de tentativas desta natureza ainda não consolidadas. o município de Letícia está 
participando desse processo e a Secretaria Municipal de Educação está atuando 
neste senti do, 

De todos os modos, na atualidade, dentre os problemas que essa Secretaria aponta 
em relação ao funcionamento do setor nessa localidade, destaca-se a falta de 
continuidade de estudos por parte do corpo dicente uma vez concluída a educação 
primária Na realidade as opções são limitadas, sobretudo em relação aos 
estudantes da zona rural desse município, que tem dificuldade de acesso a escola 
secundária, ao passo que o estudante da zona urbana tem o acesso dificultado 
para a educação superior. 

Esse problema se coloca também em relação aos alunos da Escola Normal de Letícia 
(mais de 1000 na atualidade) que, não só têm dificuldades de exercer a profissão 
pela falta de oportunidades no mercado de trabalho local, como também não contam 
com opções, em Letícia, em termos da continuidade de estudos na sua área de 
atuação. Em decorrência da reformulação da estrutura e funcionamento das 
Escolas- Normais esse é um problema que tende a ser resolvido (Lei Geral de 
Educação, artigo 216). 

Também a atuação das Escolas Técnicas, oferecendo cursos profissionais como é 
o caso do Serviço Nacional de Apredizagem -SENA, que conta com um Centro 
Múltiplo instalado em Letícia, tende a minimizar o problema supra cítado. Da mesma 
forma uma maior presença institucional da Universidade Nacional da Colômbia em 
Letícia, através da oferta de uma série de novos cursos, contribuirá para que o 
problema da falta de opção no local para continuidade de estudos a nível superir 
seja minimizado. 

Ainda assim, outro problema que merece destaque em relação ao setor educacional 
em Letícia e que afeta de modo geral todas modalidades de ensino {oficial, 
contratada e privada) diz respeito à falta de adequação dos conteúdos 
curriculares e dos materiais de apoio à realidade local que, tampouco, é 
homogênea.8 Esse problema é particularmente grave nas zonas rurais do 
município . 

. na parte brasileira do PAT 

- 
8 Embora estejam sendo feitas iniciativas para reverter Besê? '-',,,;,·o, ·''<r:,, ••. ,.-.da nae aao om 

núP1111ro suficiente e estao em processo de avaliaç;ao qua 1 itati 11a, nae podenao, no manento, ser 
generalizadas. U• exemplo neata sentido é o caso do Instituto San Juan Boseo, que hi pouco mais 
de UPI ano iniciou \1111 processo de revisão curricular visando a adequação dos conteúdos à raaHdade 
doa estudantes (indica ~ertencantas a diferentes etnias), o qual ainda está em processo de 
ava1iaçao. 

- 
- - - 
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O murucipro de Tabatinga dispõe de uma rede municipal e de uma rede estadual 
de ensino estruturada e em funcionamento. No entanto ainda é significativo o 
numero de crianças em idade escolar tora da escola, o que tem preocupado as 
autoridades municipais. Por outro lado, é grande a carência em termos de 
docentes capacitados, uma vez que a maior parte desses é professor não-titulado 
(leigo) ministrando classes unidocentes. Tal fato, associado com a falta de 
programas sistemáticos de capacitação e reciclagem, de material de aparo e de 
orientação quanto a necessidade de adequar conteúdos curriculares e adotar 
procedimentos metodológicos apropriados às condições do aluno, têm prejudicado 
sobremaneira a qualidade do ensino, situação particularmente grave no caso da 
zona rural desse município. 

No início desse ano, seguindo uma orientação do Ministério de Educação e do 
Desporto, foi elaborado o Plano Decenal de Educação para Tabati nga, no qual 
destaca-se os problemas supra citados. Destaca-se ainda a falta de integ raçao 
das instituições locais para incentivar o trabalho comunitário e a necessidade de 
participação ativa da comunidade nos programas educacionais. 

O Plano chama atenção ainda para a necessidade de articulação com instituiçoes 
de ensino superior e centros de formação, no sentido de operacionalizar-se cursos 
intensivos em períodos de recesso escolar, de forma a permitir a regularização 
daqueles professores leigos e outros. 

,,-. 

Em relação a ampliação do acesso a escolarização, propõe a adoção de "solucões 
pedagógicas diversificadas e em complementaridade" através da realização de um 
projeto de "alfabetização em cruzada" e de cursos práticos para geração de 
renda. Propoe, assim, a fundação de escolas itinerantes e de escolas produtivas 
em micro-regioes da zona rural.9 

Quanto ao ensino profissionalizante cabe chamar atenção para o Centro de 
Treinamento Profissional Solimoes/CPT-SOL instalado em Tabatinga e em 
funcionamento em função de convênio firmado entre o Comando Militar da 
Amazônia, a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas e a Fundação Centro 
Brasileiro da Infância e Adolescência, vinculada ao Ministério de Ação Social. Tem 
por objetivos oferecer cursos profissionalizantes destinados a formação de jovens, 
visando sua inscrição no mercado formal de trabalho, ou na constituição de 
grupos de trabalho autônomos e atender na parte diversificada do ensino de 1 
grau, alunos das escolas da rede oficial de ensino.10 

Na atualidade o CPT-SOL conta com mais de 700 alunos, 50% dos quais do sexo 
feminimo, mais de 50 alunos colombianos, 2 peruanos e 3 índios Marubo. Realiza 

,,,...... 
9 Sobre este aspecto vale considerar que a Secretaria Estadual de Educação está construindo {( ( 

em Tabatinga uma escola modelo "GM3", com gina.sio coberto, salas-ambiente incluindo mini- 
auditorio, bib1ioteca. ,:, tJ .,, 

10 Parte da Yerba para a realizaçao dos cursos do CPT-SOL é gerada no próprio Centro 
através da comercialização de produtos hortigranjeiros (ai cultivados) e industriais (marcenaria, 
tornearia e outros). 
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intercâmbios informais com o SENA e o Centro San Juan Bosco em Letícia. 

Também os professores da rede formal de ensino de Tabatinga tem participado, 
uma vez por ano, de um encontro com os professores da rede formal de ensino 
de Letícia com o objetivo de realizar trocas em termos de experiências 
pedagógicas. Existe interesse de ambos de formalizar e buscar apoio para esses 
encontros, de forma que possam se dar mais vezes por ano, não se restringindo 
à trocas de experiência, mas também incluindo a realização de atividades 
pedagógicas conjuntas. 

2.4. A Educação Ambiental no Ambito do PAT 

2.4.1. Considerações gerais 

No âmbito do PAT são significativas as iniciativas realizadas em relação a educação 
ambiental em Letícia e em Manaus. No entanto, pelos contatos estabelecidos em 
campo, percebeu-se que há pouco intercâmbio entre essas. De fato, percebeu 
se um desconhecimento geral dos trabalhos que desenvolvem umas instttuições 
em relação as outras e não só entre aquelas localizadas em Letícia e aquelas 
localizadas em Tabatinga ou em Manaus, mas também a nível local. Ou seja, em 
Tabatinga se desconhece o que se faz em Manaus e; mesmo em Manaus, em alguns 
casos, se desconhece o que se faz em Manaus - observação esta que é válida 
também para o caso de Letícia. 

Tal fato revela a existência de uma articulação interinstitucional aquém daquela 
necessária para evitar a realização de atividades superpostas por parte dessas 
instituições, o que acaba acontecendo. Neste caso, o trabalho intersetorial fica 
prejudicado, acabando eventualmente por comprometer um princípio básico da da 
educação ambiental que diz respeito à multi e interdisciplinaridade. Esta muitas 
vezes acaba sendo discutível reduzindo uma determinada política ou projeto de 
natureza interdisciplinar a um conjunto de iniciativas compartimentadas. 

Por outro lado, percebe-se que a grande maioria dos projetos realizados em nome 
da educação ambiental estão pouco sistematizados e pouco avaliados em termos da 
sua eficência/eficácia. Tal fato talvez seja explicado por tratarem-se de 
inciciatl vas recentes que não tiveram tempo de maturação suficiente. 

Percebe-se ainda que as experiências desta natureza, em geral, estão relacionadas 
com projetos bastante pontuais pouco articulados com estratégias mais amplas de 
estruturação e funcionamento intra- e intersetorial. 

Analisando-se projetos que são definidos como de educação ambiental "strtctu 
sensu", assim como o discurso manifesto em relação à estes, percebe-se ainda uma 
confusão conceituai muito grande em torno dessa prática, o que faz com que tanto 
seja identificada com uma atividade de limpeza pública, como com um cur so de 
especialização em Ecologia organizado pela Universidade. Afinal, o que t.: educaçãc. 
ambiental? 

A resposta a essa questão certamente depende das especificidades do contexto 
com o qual esta está relacionada, com a definição que os sujeitos envolvidos 
adotam em relação a mesma em função dos ob jetlvos e metas que pretendem 
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alcançar através dessa, como expressão, entre outros, de seus referenciais 
culturais. Por outro lado, está relacionada com pressupostos básicos que a 
definem e caracterizam, os quais não podem ser perdidos de vista como é o caso 
da proposta da educação ambiental de promover mudança de comportamentos e de 
valores frente a relação dos homens com o meio em que vivem. Mas como 
articulá-la? Quais estratégias que se fariam mais adequadas? 

Certamente àquelas que, por um lado, partissem da tal integração intra- e 
intersetorial; por outro, que estivessem articuladas com propostas mais amplas de 
desenvolvimento social e econômico, o que nem sempre se acontece. Por esse 
motivo, a elaboração de materiais didáticos voltados para projetos de educação 
ambiental, muitas vezes, acaba sendo considerada como a educação ambiental 
propriamente dita, ou seja, como um fim em si mesmo e não como um meio para 
a realização de uma prática dessa natureza. O mesmo se coloca em relação aos 
conteúdos curriculares e às metodologias. 

Evidentemente, as consl deracões ora levantadas não pretendem tirar o mérito dos 
esforços que vem sendo realizados tanto em Letícia, quanto em Manaus ou 
Tabatinga relacionados com educação ambiental. Estes são absolutamente louváveis 
e necessários. principalmente considerando as dificuldades para sua viabilização 
que o próprio contexto da Amazónia traduz. 

Dentre essas dificuldades enfatiza-se as carências em termos de pessoal 
devidamente habilitado para implantar projetos de educação ambiental. Destaca-se 
ainda a falta de acesso a metodologias e materiais de apoio, assim como a falta de 
recursos financeiros que permitam realizar deslocamentos e implementar ações 
como os maiores problemas que as instituições dessa localidaes têm que enfrentar 
a nível tocai/regional. 

Tais dificuldades foram levantadas em Tabatinga, em Letícia e, em menor grau, em 
Manaus. Considerando as mesmas, destaca-se em Letícia o esforço que o CEP 
Amazonas, a Universidade Nacional da Colômbia, a Secretaria Municipal de 
Educação, o SENA, o Serviço Seccional de Saúde, o Centro San Juan Bosco entre 
outros vem realizando. Destaca-se da mesma forma o esforço que a EMATER, o 
CPT-SOL, a Diocese do Alto Solimões, a Secretaria de Educação de Tabatinga vem 
realizando nessa localidade; assim como a SEDUC, o CCA, o INPA entre outras 
i nsti tu i ções em Manaus. 

Destaca-se, sobretudo, o esforço do Ministério de Educação Nacíonal da Colômbia 
através das atividades da Etnoeducação realizadas em La Pedrera e outros 
contextos; do Ministério de Educação e do Desporto do Brasil, através das 
atividades realizadas pelo Comitê de Educação Indígena em apoio ao trabalho do 
Centro Maguta em capacitação de professores Ticuna.11 Tais esforços ::,~it,;•n--,_,,, 
de tentativas muito importantes de promover uma ecucacão inovadora, que 
respeita a especificidade dos grupos sociais para os quais está voltada. 

Estes esforços podem servir como um referencial importante para que sejam 

- 11 O Instituto de Educação Rural do Amazonas - Il:_B~M ficou com a responsabilidade de 
coordenar, a nivel da Secretaria de Educaçao, as ações relacionadas com a educacão indigena no 
Estado do Amazonas. - - ,- 



23 

elaborados para colonos e ri beirínhos da Amazônia políticas e estratégias 
relacionadas com a educação ambiental mais coerentes com sua realidade sócio 
econômica, cultural e ambientar. 

A seguir apresenta-se ai gumas instituições que estão desenvolvendo atividades 
relacionadas com educação ambiental no ámbito do PAT , as quais se teve acesso. 
Certamente existem outras instituições locais/regionais atuando nessa área que 
nesse momento não se teve oportunidade de contactar. 

4.5 Instituições envolvidas 

• na parte colombiana do PAT 

•• Centro Experimental Pi loto - CEP / Amazonas12 

O CEP Amazonas está envolvido com projetos que têm conteúdos de educação 
ambiental destacando-se, dentre estes, a criação de um Comitê Interinstitucional 
visando coordenar um processo de capacitação em meio ambiente orientado para 
docentes. 

Esse Comitê atuará no âmbito da proposta intitulada "Ciências Naturales y 
Biologia: Proyecto Integrado de capacitaclón Amazonlca", com alcance para dois 
anos. Na sua execução estão envolvidos a Estação Experimenta! da UN, a 
Universidade Pedagógica Nacional e o INDERENA, incluindo jornadas de assessoria. 
Pretende-se, entre outras atividades, real ízar um curso introdutório de ecologia, 
de ecologia terrestre e aquática, de botânica e silvicultura, de estudo da relação 
homem-natureza, de utilização do ecossistema amazónico (ptscícurtura, zcccría, 
silvicultura, silviagricultura e turismo ecológico). Pretende-se ainda elaborar 
materiais e guias de campo. 

O CEP Amazonas têm realizado igualmente uma serie de atividades de apoio a 
educação indígena ou etnoeducação tais como a capacitação e profissionalização de 
professores indígenas bilíngues de acordo com programas especiais (ticuna, 
huitoto e outras etnias) e a realização de atividades comunitárias em territórios 
indígenas de reflexão sobre o currículo escolar, juntamente com professores 
indígenas. 

Também o CEP Amazonas está assessorando a organização do "Centro de Apoio 
Permanente de Conservação e Recu peração Cultural ln d í gena e Apoio a Terceira 
Idade", com o objetivo de resgatar aspectos específicos da cultura étnica que 
ainda subsistem em forma i nci píente nas comunidades Ticuna e Cocama e organizar 

- 

12 Os centros Experimentais Piloto tGm por função, entre outras: 
"Coordinar con la Dirección General de Desarrollo Pedagógico del Ministerio de Educación, las 
poli~icas, planes, programas, proyectos Que sobre educación se impartam, sirviendo de canal de 
comunicación y ejecución entre el Ministerio y las instituiciones regionales responsables de los 
programas educativos. 
Inve9tigar, experimentar, adecuar los curr,culos, adaptación de modelos de métodos y medios de 
ensenanza propuestos a nivel nacional y regional, incluyendo los de educación no formal y de 
adultos contando con la participación directa de los miembros de las comunidades interesadas". 
(Decreto 1789 de 1 de setembro de 1988, artigo 7, incisos 1,2,4) 

- 
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um viveiro para as principais especres vegetais em via de extinção e que tem 
particular utilização na medicina e no artesanato. O trabalho efetuado até agora 
conta com o apoio dos missioneiros Franciscanos. 

O Centro Experimental Piloto também está apoiando a captação de recursos para 
a implantação das seguintes propostas relacionadas com educação ambiental: 

·' 

.•• "Const ruyamos la Huerta Mad1cinal" elaborado pelo grupo de saúde da 
comunidade ticuna de Nazaré (25 Km de Letícia) que pretende conhecer a utilidade. 
das diversas plantas medicinais utilizadas pelos Ticuna para curar diferentes 
enfermidades no sentido de recuperar a medicina tradicional para prevenção e 
recuperação da saúde com recursos próprios, sem custos elevados. Público-alvo: 
comunidade Ticuna de Nazareth, colégio feminino "Maria Auxiliadora". Esse 
projeto envolve a elaboração de uma cartilha sobre plantas medicinais . 

...• - 

.•. "Parque Recreacional con Materiales de Reciclaje" elaborado pela Fundação 
Ecológica Futuro Amazonico (organização não-governamental sediada em Letícia) 
que tem corno obejetivo geral "utilizar las basuras con capacidad de reclclaje, en 
forma selectiva, para la construción de un parque que logre suprir, en parte, la 
necesidad de recreación de la población de Letícia y asimisrno, desarrollar un 
ambiente participativo que genere, pau lati namente, una nueva conciencia frente 
a la protección y conservacíón dei ecosistema amazonice" • 

... "Integracion de Fibras y Tecnicas de Cesteria, Comunidades Indígenas dei Rio 
Amazonas", que tem, entre outros, o objetivo de "buscar otras aplicaciones y 
posibilidades de utilízacíón de las fibras vegetales de la regíón empleadas en la 
elaboración de artesantas''. Público-alvo: comunidades Ticuna Arnacayacu (70 Km 
de Leticia) e Arara (30 Km) • 

.• Estação Experimental da Universidade Nacional da Colômbia/INDERENA/SENA/ 
Secretaria Municipal de Educação 

Por iniciativa de representantes das entidades supra citadas está sendo elaborado 
o "Programa de Difusión, Sensibilización y Reflexos sobre el Uso y Manejo de los 
Recursos Naturales" que tem por objetivos: 

- "ampliar la perspectiva para el conocirnlento integral de todas las relaciones 
hombre-naturaleza a nível dei nuevo contexto político. 

- croc.crar la participación ciudadana e institucional y e! uso de los instrumentos 
de participación previstos en la constitucíón para el manejo y p rotección de los 
recursos naturales. 

- impulsar el proceso de retlexión e interíorización a nível institucional, 
comunitario e individual con el fin de adaptar actitudes más conciliadoras con la 
naturateza" ( Universidade Nacional-Letícia, doe. mímeo) 

,,,..... Pretende-se orientar esse programa para funcionários públicos, docentes, 
militares, comerciantes, populações indígenas e populações urbanas em geral. Sua 
área de influência além do município de Letícia abrange o município de Puerto 
Narina. - 
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.• Servido Seccional de Salud dei Amazonas 

O Serviço de Saúde do Amazonas tem desenvolvido uma serie de p rojetos tanto 
na zona urbana quanto rural de Letícia e em territórios indígenas, que envolvem 
atividades de educação ambiental (saúde e saneamento ambiental) tais como os 
projetos "sexuatí dad, Medio Ambiente y Genero", "Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica en el Trapecio Amazonice", "caoacítaclón de Líderes Indígenas y 
Promotores Indígenas en La Pedrera y Miriti", "Vi qilancia de Puertos Fluviales y 
Aeropuertos en Letícia", 

Além disso, tem realizado o treinamento de promotores de saúde e de saneamento 
que desenvolvem trabalhos de medicina preventiva em comunidades pobres. 
Também tem produzido material de apoio a esse trabalho tais como o conjunto de 
guias para o promotor de saúde rural publicado em 1992, abordando temas de 
interesse comunitário como "Problemas por basuras", "Desnutrición ", "Aguas 
suclas", "Como encontrar el agua y como cuidaria", "La alimentación en la familia 
indígena". 

O Serviço Seccional de Saúde elaborou ainda o projeto "Saneamento Ambiental com 
Tecnologia Apropriada em Zona Indígena do Departamento de Amazonas", o qual 
está em fase de aprovação • 

•• Comision de Asuntos Indígenas dei Amazonas e Fundación Etnollano 

No ano de 1995 a Comissão de Assuntos Indígenas do Amazonas pretende implantar 
o projeto "Dotacíon de escuelas indígenas en los Resguardos de Mirití, Apapor+s, 
Tarapacá, La Pedrera, La Duche y chor-rera", no município de Letícia, com o 
objetivo de apoiar as iniciativas das comunidades indígenas em programas de 
etnoeducação, contribuir com a recuperação da cultura indígena e elaborar 
material didático em língua nativa. (Comissão de Assuntos Indígenas, documento 
de trabalho). 

conforme o texto do documento em questão, "las 20 escuelas indígenas 
invotucradas en el proyecto están ubicadas en los lugares más distantes dei 
Departamento en relación con Letícia, y carecen de dotación y de material 
didáctico para su normal tuncionamiento. Estas escuelas con sus respectivas 
dotaciones podrán ser un modelo para la recuoeracron cultural de sus 
comunidades indígenas, propiciando además, la producción de material pedagógico 
acorde con los princi pios de etnoeducación, apoyando en esta forma las escueJas 
tradicionales que ya vienen funcionando en estes apartados lugares" (idem). 

,.-- 

Outro projeto que essa Comissão pretende viabilizar em 1995 diz respeito a 
"Capacitación en Legislación Indígena y Tenencia de Tierra a Comunidades 
Indígenas" doo município de Letícia, que tem como objetivo, entre outros, 
preservar e apoiar a experiência dos indígenas na utilização e conservação dos 
recursos naturais. 

Centro de Capacitação Indígena San Juan Basco 

- o Centro San Juan Basco está sediado na zona rural de Letícia, implementando 
programas curriculares voltados para a capacitação de alunos índios de 16 etnias 
i cientificadas no Departamento do Amazonas. Tais programas buscam dar respostas 

- 
- 
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educativas às necessidades e expectativas desses alunos, visando "capacitar para 
servir a comunidade". 

r 
à 

r> 

Constam de dois componentes relacionados entre si: un componente indígena 
regional integrado por asignaturas relacionadas con problemáticas concretas de 
las comunidades amazónicas y un componente general conformado por asignaturas 
de los Programas Nacionates, que amplían y complementan el primero" {Centro San 
Juan Basco, 1991 ). 

r: 

Em relação ao componente indígena regional, compreende três áreas temáticas, 
quais sejam: Comunidade, Tecnologia e Ecologia, e Recursos Naturais. Essa última 
tem como objetivos gerais: i )"conocer los principales recursos naturales dei media, 
sus posi bilidades y I imitaciones; ii)divul gar y valorar los conocimientos que las 
culturas indígenas de la Amazonía tienen sobre el medio natural; i ií )conocer la 
historia de la explotaclón de los recursos naturales en la Amazonía; iv)conocer y 
aplicar las políticas nacionales e internacionales sobre conservación de la 
Amazonía tenien do en cuenta las necesidades vitales de la población " (idem) • 

•• SENA 

O SENA é um organismo oficial do governo colombiano, que tem o objetivo de 
"impulsar la promoción dei trabajador colombiano, a través de su formación 
integral y dar formación profesional a los trabajadores de todas las actividades 
economtcas y en todos los niveles de empleo para aumentar por ese media, la 
productividad nacional y promover la expansión del-desarrollo sócio-económico dei 
país" ( UNAMAZ, 1993). 

o SENA tem uma sede em Letícia e desenvolve, em Puerto Nariiio, o "Projeto de 
Reciclagem de Lixo", que contempla atividades de educação ambiental. A partir 
de uma experiência realizada por membros da Cooperativa Indígena de Puerto 
Narina de coleta seletiva de lixo para cornerctallzaçêo, elaborou este projeto. 

.• Escuela Km 6 

r 

A Escola km 6 atende colonos e comunidades indígenas com uma proposta 
inovadora, visando uma maior articulação com a realidade local. Atualmente conta 
com 143 alunos e 6 níveis de ensino, pré-esccola e 5 anos da primária. Tem uma 
proposta de implementar micro-centros rurais e um projeto de manejo dos 
resíduos solides. 

-" 

•• Fundación Rabbani 

r: 

A Fundação Rabbany é uma organização não-governamental que t:s:-,-, ur-0, 
experiência educativa em termos de capacitação de índios Ticuna e de populações 
rurais. Está conveniada com a FUNDAEC (Fundacíón para la Aplicacíón y 
Ensenanza de las Ciencias, sediada em Cali ). · 

r: 

Busca aplicar em seus cursos, em termos metodológicos, princípios da 
investigação-ação enfatizando a relação homem-natureza. Busca ainda respeitar 
o universo cultural no qual os participantes estão envolvidos, valorizando-o. 
Seus cursos são divididos em módulos sendo o primeiro o nível de "impulsor em 
bem estar rural", seguido do módulo "reforzamíento", De fato, tem a pretensão 
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de que os alunos dos cursos de capacitação atuem como multiplicadores. 

Na atualidade essa Fundação está tentando viabilizar um projeto maior, envolvendo 
mais comunidades. Para tanto está tentando captar recursos. 
Tal projeto será administrado também pela organização indígena formada pelo 
Cabildo Mayor Indigena dei Trapecio Amazonico - CIMTRA. 

•• Museo dei Hombre Amazonico 

E:n 1988, o Banco da República inaugurou em Letícia o Museu do Homem Amazónico, 
com peças das culturas Huitoto, Ticuna e Yucuna, do departamento do Amazonas. 
Inaugurou igualmente um Centro de Documentação acoplado ao museu, onde podem 
ser identificados uma série de documentos que fazem o resgate histórico das 
condições de vida das populações tradicionais amazónicas. 

. na parte brasileira do PAT 

•• Considerações Iniciais 

São poucas as instituições em Tabati nga que estão desenvolvendo atividades que 
têm conteúdos explícitos de educação ambiental, como o caso da Diocese do Alto 
Solimões sediada nesse município. Voltada excl usívamente para o tema não foi 
possível identificar nenhuma experiência. No entanto, atividades relacionadas com 
educação indígena que buscam o resgate de suas tradições e estratégias de 
sobrevivência necessariamente contemplam conteúdos supra citados, embora não 
se restrinjam a estes. 

Por outro lado, na cidade de Manaus - capital do estado do Amazonas e principal 
núcleo urbano a nível regional - são identificadas uma série de experiências da 
natureza proposta. Por esse motivo, incluiu-se instituições de Manaus com as 
quais se teve oportunidade de reunir. 

Primeiramente, no entanto, serão apresentadas institui ções localizadas em 
Tabatinga que têm realizado esforços de desenvolver atividades educativas 
adequadas à especificidade local. 

Fundação Nacional do Indio - FUNAI 

A FUNAI conta com uma repres em Tabatinga, a qual tem uma 
coordenação de educação que poia e acompanha os cursos de capacitação para 
monitores indígenas. Esta Fundaç o oia e acompanha as atividades de 
educação para a saúde desenvolvidads nas aldeias Ticuna por tecnicos da 
Fundação Nacional de Saúde. 

•• Secretaria Municipal de Saúde 

A Secretaria Municipal de Saúde de Tabatínga é a coordenadora brasileira do 
comitê Internacional Tripartite (Colômbia/Peru/Brasil) para prevenção e controle 
da epidemia do cólera estando encarregada, na atual idade, de implantar o 
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Programa de Vigilância Sanitária nos Portos e Aeroportos. 

Também está a cargo dessa Secretaria a coordenação municipal do PACS -Programa 
de Agentes Comunitarios de Saúde, do Ministério de Saúde e da Fundação Nacional 
de Saúde. Deve garantir o processo de educação continuada destes e 
acompanhar, supervisionar e avaliar o seu trabalho. 

ô ,... 

Dentre as atribuíçoes de tais agentes está realizar atividades de educação em 
saúde e facilitar a organização comunitária, estimulando a discussão acerca das 
questões relativas à melhoria da vida da população envolvi da. Discutem com essa· 
a utilização da medicina tradicional (conhecida como medicina caseira) e promovem 
ações de saneamento ambiental. 

.• Diocese do Alto Solimões (Ordem Capuchinha) 

A Diocese do Alto Solimões programa, acompanha e estimula projetos de 
alfabetização, mantém escolas, dá assessoria a entidades sindicais e organizações 
indígenas emergentes. Implanta estruturas formativas e de desenvolvimento como 
escolas profissionais" {Diocese do Alto Solimões, folheto de divulgação). 

Essa Diocese realiza esse trabalho articulado com o MEB - Movimento de Educação 
de Base, que tem sede em Benjamin Constant. Não tem atuação na sede do 
município, somente junto à populaçoes ribeirinhas lccalizads na área de atuação 
do PAT. 

•• Instituto de Desenvolvimento Rural do Amazonas - EMA TER 

A EMATER conta com uma representação local em Tabatinga. Visa assistir ao 
pequeno produtor na agricultura, na pecuária, na pesca artesanal e na 
piscicultura. 

Dentre as principais atividades que realiza destaca-se o bem-estar social, que 
busca "orientar e capacitar as famílias rurais a melhor utilizarem os recursos e 
potencialidades existentes no meio físico onde vivem, observando e valorizando os 
padroes e aspectos culturais que as caracterizam" (EMATER, foi heto de 
divulgação). Neste aspecto, tem dado ênfase à indústria caseira de alimentos, 
estimulando e realizando o aproveitamento racional de frutas regionais e de 
plantas medicinais. Atua ainda orientando em assuntos de saúde, alimentação, 
higiene, saneamento básico e aspectos relacionados a instalação de hortas 
domésticas e comunitárias . 

•• Fundação Nacional de Saúde - FNS/ Amazonas 

,.-. 
Em 1994 o Núcleo de Apoio à Saúde Indígena dessa Fundação realizou na "Tor u 
Ngue Patau" (nossa casa de estudos), na aldeia Ticuna de Filadélfia (Benjamin 
Constant), o primeiro módulo do curso de capacitação de monitores indígenas de 
saúde, através de uma metodologia participativa, com a produção de material de 
apoio durante o curso, pelos próprios participantes. A proposta do curso em 
questão é trabalhar com três blocos temáticos, quais sejam: 1) Meio Ambiente 
versus Saúde; 2) Meio Ambiente versus AI imento; 3) Meio Ambiente versus Doença 

- 
,- 



r- 

29 

.. Maguta: Centro de Documentação e Pesquisa do Alto Solimões1J 

O Centro Maguta é uma organização não-governamental, que foi fundada em 1986 
por solicitação dos índios Ticuna com o objetivo de "promover, apoiar ou orientar 
estudos e pesquisas sobre a história dos povos indígenas do Alto Solimões". Na 
atualidade está presidido por um índio Ticuna. 

No mesmo ano que esse Centro foi fundado, fundou-se também a Organização Geral 
dos Professores Ticuna Bilingues - OGPTB, com o objetivo de melhorar a educação 
indígena, de forma que esta contemplasse suas peculiaridades culturais; 
necessidades e interesses, em função dos quais deveria ser criada uma escola 
"com currículo, metodologia e sistemas de aval lação específicos, calendário e 
material didático adequados, uma escola singular e criativa". 

Em 1993 foi assinado um convênio entre o Maguta, a OGPTB e a UNAMAZ para a 
elaboração e execução do "Programa de Capacitação dos Professores Ttcuna", que 
tem como objetivo formar docentes a nível de 2 grau. O IER/AM, a SEDUC e as 
Secretarias Municipais de Educação de Tabatinga, Benjamin Constant, entre outras, 
conforme preposto, deveriam participar do mesmo. 

Tal curso já teve início e foi realizado na escola "Torü Ngue Pataü"("nossa casa 
de estudos"), situada na aldeia de Filadélfia, município de Benjamin Constant. 
Esse como um todo em termos de carga horária está projetado para 4 anos em 
dois períodos anuais, incluindo um estágio supervisionado. No segmento de 
Educação Geral conta conta com a ementa "Educação Ambiental". 

O Centro Maguta vem apoiando também as iniciativas do Conselho Geral da Tribo 
Ticuna CGTT, que em 1989 firmou convênio com a Universidade Federal do Rio de 
Janeiro para treinamento de agentes de saúde Ticuna, em função do qual foi 
instituída a Organização de Monitores de Saúde do Povo Ticuna - OMSPT . 

. Manaus 

.. Secretaria de Educação e do Desporto do Estado do Amazonas - SEDUC 

A SEDUC em 1992 publicou o "Guia de Educação Ambiental" orientado para 
professores do pré-escolar e do 1 grau, no senti do de "oferecer sugestões e 
exemplos que sirvam para dinamizar o ensino da educação ambiental no âmbito da 
escola" estimulando, entre outras, a realização de atividades cooperativas tais 
como: plantação de hortas, coleta e disposição de resíduos; organização de 
palestras e exposições sobre temáticas afins, visitas dirigias a sítios de interesse 
ambiental. 

Por iniciativa da Coordenadoria de Ensino {Núcleo de 1 grau) dessa Secretaria foi 
publicado também o documento "Proposta de Educação Ambiental na Abordagem 
Interdisciplinar", visando subsidiar a realização de atívidades afins. Por ora este 
guia esta sendo aplicado somente na cidade de Manaus, mas a idéia é amo+lar sua 

13 o Centro Maguta apesar de nao estar localizado no municipio de Tabatinsa (sua sede fica 
em Benjamin Constant, a 15 minutos de deslizador de Tabatinga) foi ccnside~ado neste diagnóstico 
pela importancia de sua experiência effl termos de educaçao indfgena a nivel regional/local. 
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divulgação para os demais municípios do estado." 

Através de convênio com o Ministério da Marinha, com o Ensino Profissional, 
Maritimo, da Diretoria de Portos e Costas, a SEDUC desenvolve um programa 
especial de ensino profissionalizante para os ribeirinhos da região amazônica, 
utif ízando material didático próprio. 

Essa Secretaria recentemente publicou o "Plano Decenal de Educação para Todos 
do estado do Amazonas", o qual tem orientado suas políticas e estratégias. 

Instituto de Educação Rural do Amazonas - IER/AM 

o IER/AM, vinculado à SEDUC, desenvolve programas de ensino que atendem a 
zona rural do estado e referem-se à educação não-formal, ao ensino à distancia, 
à alfabetização de adultos e à educação indígena Atualmente está desenvolvendo 
o projeto "Plra-Yawara - Resgate e preservação da cultura índigena atraves da 
escolarização", que deve ser executado em 1995 • 

.• Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA 

o INPA foi criado em 1952 e, na atualidade, está vinculado ao Ministério de Ciência 
e Tecnologia. Tem como finalidade "o estudo científico do meio físico e das 
condições de vida da região, tendo em vista o bem estar humano e os reclamo~ 
da cultura, da economia e da segurança nacional" (INPA, folheto de divulgaçãoJ.1• 

Na Reserva Florestal Ducke o INPA pretende implantar o "Centro Integrado de 
Pesquisas, Educação Ambiental e Turismo Ecológico" conservando, ao mesmo tempo, 
os aspectos estéticos, paisagistices dessa assim como sua biodiversidade. 

Segundo proposta de criação respectiva "os principais alvos deste programa são 
os estudantes de primeiro e segundo grau, da rede de ensino público ou privado 
de Manaus. No princípio, serão oferecidos cursos de curta duração para 
complementar o currículo padrão das escolas - particularmente nas áreas de 
biologia e ecologia. Ainda que a prioridade seja para os estudantes formalmente 
engajados no ensino, estes mesmos cursos poderão ser oferecidos para a educação 
não-formal de modo a atender toda a comunidade, independentemente da faixa 
etária" . 

.• Universidade do Amazonas/Centro de Ciências do Ambiente - CCA - o CCA - orgao suplementar da Universidade do Amazonas é o encarregado de 
concepção e execuçao da política ambiental da mesma. Desde: 198? .. ',!é:,, ~ 

- 
14 Segundo esse documento" para entender as expectativas da sociedade, a educação a111biental 

precisa ser efetiva em todos os níveis de ensino, num novo enfoque pedagógico, através de um 
processo participativo e dialético, baseados em acontecimantos atuais vistos através de uma ótica 
critica, na metodologia onde os objetivos, conteúdos e técnicas sarao trabalhados de fonna 
articulada e integrada, envolvendo todos os aspectos da realidade que nos cerca e os problemas 
amb; enta i s ma i s próximos do educando numa abordagem multi e ; nte rd i sei p 1 i nar" . ( pg. 1 3 ) - 15 o INPA possui ainda quatro bases de pesquisa flutuantes, núcleos de pesquisa nos estados 
éo Acre, Roraima e Rond6nia, duas Estaç06s Experimentais e duas Reservas Florestais. 

- - 
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criado, contemplou a realização de ativí d ades voltadas para a eaucação ambiental. 
Vinculada a esse Centro existe a "Escola de Educação Ambiental - EEA .. , cuja 
construção foi finalizada em 1993. 

,,,---- 

O projeto EEA - Uma Estratégia para a Mel horía da Relação Homem-Natureza", faz 
parte do Programa "A Universidade vai aos Bairros" da Universidade do 
Amazonas, o qual se pretende í niciar este ano. Tem como objetivos específicos, 
"desenvolver estudos e pesquisas para a incorporação da temática ambiental nos 
currículos de 1 e 2 graus; capacitar recursos humanos em educação ambiental 
para a efetivação de ações afins; produzir materiais didáticos sobre educação 
ambiental, com ênfase na realidade da Amazônia; participar de iniciativas e 
experiências locais, regionais e outras que visem a discussão do meio ambiente. 
Conta com uma série de programas, quais sejam: Formal de Educação Ambiental, 
dividido nos sub-programas: Regular, Especial e de Pesquisa em Educação 
Ambiental; de Formação de Recursos Humanos; de Producao de Material Didá~ico 
em Educação Ambíental e Programa Não-Formal de Educação Ambiental. 

o CCA tem também uma proposta de realização do "Curso 1e Especialização em 
Educação Ambiental para a Região Norte", o qual f.,retende ser uma extensao 
daquele implantado na Universidade Federal do Mato Grosso, que tem como 
objetivos gerais: 

- "formar recursos humanos para implantar programas de Educação Ambiental, 
especlahoente na Região Norte, a partir de uma visão crítica; 

- pror,~over a sistematização dos conheciemntos e metodologias relativos à questão 
ambiental na Amazônia" (CCA, documento de trabalho) . 

•• Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis-IBAMA 

r- 

A representação do IBAMA no estado do Amazonas tem um Núcleo de Educação 
Ambiental que, juntamente com outras instituições elaborou o "Projeto de 
Conscientizaçào da População Amazonense para a Conservação de Espécies 
Animais", cuja idéia é realizar atividades educativas em feiras e mercados de 
municípios do estado, especificamente junto a colônia de pescadores, devido o alto 
índice de pesca e caça predatória observado, do comércio de espécies proibidas 
no período do defeso (piracema). 

·"" 

- 
- 
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3. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DO PPCP 

3.1. Considerações Iniciais 

,.-. 

Em março de 1979, Peru e Colômbia firmaram o "Tratado de Cooperação Amazônica" 
que, entre outros, estabelece "otor çar la maxima prioridad y dinamismo a una 
política de cccoer ecrcn Amazónica orientada hacia el establecimiento de las formas 
y mecanismos que mejor se adecuén a las singulares necesidades que plantea el 
desarrollo integral de sus respectivos territorios amazónicos, asegurando así la 
plena incorporación de ellos a sus economias naciona!es" (OEA, 1993). 

Peru e Colômbia assinaram também, em 1987, um comunicado conjunto em função 
do qual foi constituída a Comissão Mista de Cooperação Amazônica, encarregada 
de preparar o "Plano para o Desenvolvimento Integral da Bacia do Rio Putumayo". 

Tal Plano abrange uma área localizada entre os rios Napo (Peru) e Caquetá 
(Colômbia), contando com uma extensão total de cerca de 160.000 Km1, distribuídos 
quase que igualmente entre os territórios peruano e colombiano, conforme pode 
ser percebido em mapa apresentado a seguir. 

Quanto a área colombiana "corresponde às bacias hidrográficas dos rios Putumayo 
(margem esquerda) e caqueta (margem dí rei ta), além da zona do trapézio 
amazoruco. Tal área está localizada nos Departamentos do Putumayo e do 
Amazonas" (idem). 

Quanto a área peruana, "abranae a faixa compreendida entre os rios Napo e 
Amazonas (margens esquerdas) e o rio Putumayo {margem direita), até a localidade 
de Esti rón no rio Javari, localizando-se ao extremo norte da região de Loreto e 
compreendendo parte das províncias de Maynas e Ramón Castilla'" (idem). 

--- A maior parte da área do PPCP está coberta por florestas tropicais - a totalidade 
da zona peruana - e, em menor escala, por florestas de transição, na sub-região 
colombiana. Seu clima é úmido e chuvoso, com uma temperatura média de 28° e., 
embora apresente picos de 40° e. durante o verão. Em geral possui solo pobre, 
com fertilidade muito baixa e, devi do às chuvas constantes e intensas, bastante 
sujeitos à erosão. 

- 
A população total dessa área alcança cerca de 100.000 habitantes, dos quais cerca 
de 43% está instalada junto a Bacia do Rio Putumayo-Caquetá ( Colômbia) e 57% na 
Bacia Napo-Puturnayo (Peru). Estima-se que cerca de 50% da população da área 
é indígena. 

Na parte colombiana do PPCP a população nativa é integrada pelas etnias Hurtoto 
- majoritário, Síona, Andok e Tiara. No Peru é integrada pelas etnias ouic.iua, 
Huítoto, Yaguas, Bora, Ocaina Secoya, Orejon e Ticunas. Em ambos países 
identificam-se igualmente populações mestiças e branca, o que, juntamente com 
as populações indígenas lhe confere uma grande heterogeneidao-~ ',.ócío-cult11,-·~-r. 

- 
A cidade de Letícia, capital do Departamento do Amazonas, é o principal núcleo 
urbano na parte coiombiana do PPCP abrigando populações mestiças/brancas 
(ribeirinhas, colonos, comerciantes) e populações indígenas. Na parte peruana 
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a cidade de Iquitos destaca-se, a qual - ainda que não esteja situada no âmbito 
de atuação do PPCP - é o pri nclca: centro de desenvolvimento regional da área 
de influência respectiva.' 

No quadro apresentado a seguir estão discriminados os nucteos urbanos mais 
povoados identificados na área de atuação do PPCP. 

r: QUADRO 1. Núcleos Urbanos por Bacia Hidrográfica 

Bacia/País Colômbia Peru 

Putumayo 

Amazonas 

Puerto Leguízamo 

Letícia 
Taparacá 

EI Estrecho 
Caballo cocha 
Santa Clotilde 
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A economia local é pouco diversificada em função do isolamento da área, sobretudo 
daquela do Putumayo, o qual é agravado pelo quase inexistente sistema de 
comunicação e de transporte, sendo os rios a principal via de comunicação.2 
Afeta ainda a economia o padrão disperso de assentamento populacional e a 
distância dessa em relação aos principais centros de consumo. 

Segundo dados do Projeto Especial Putumayo (OEÀ, 1993)3 na área de atuação do 
PPCP "la explotacion de los recursos naturales ha sido intensa en algunas zonas 
y poco pegada ai uso eficiente de los mismos o las normas básicas de 
conservacíón dei medio ambiente. Asi mismo se han usado sistemas productivos 
no aptos para el trópico húmedo, en el caso de la extración forestal y la 
exploración agropecuária, las cuales ejercen una elevada creslón sobre Jos 
recursos naturales. La tala indiscriminada de los bosques ha ocasionado un 
proceso erosivo, el que a su vez, originó una alta sedimentación de los rios". 

Por outro lado, tanto a agricultura quanto a pesca, que são importantes 
atividades para a subsistência das popuiações locais, têm seu crescimento limitado. 
As atividades agrícolas, em geral, são realizadas de forma rudimentar pela 
dificuldade de acesso a tecnologias modernas, fato que, aliado à baixa qualidade 
do solo, à ausência de sementes selecionadas e linhas de crédito agrícola, gera 
um retorno muito baixo. Os principais produtos cultivados são o arroz, mandioca, 
milho, feijão e banana, que conformam a dieta alimentar da população. 

1 Iquitos, que contava, em 1981, com 187.000 habitantes, passa a contar, no final ~e 1990, 
com quase soo.coo habitantes. (CNDOA, 1993), 

2 A distancia de El Estrecho, por exemplo, até Putumayo é de cerca de 2,000 Km, o que leva 
aproximada11ante 20 dias para percorrer de barco. 

3 O "'Proyecto Especial Binacional Des-.-rollo Integral de la Cuenca dal Rio Putumayo - PEOICP 
(O.S, No.153-91-PCH) foi cria.:'o no Peru, no sentido de "programar, dirigir, exejecutar e supervisar 
las acciones para el cu.~pHiniento del PLan (para al Desarrol1o Integral da la Cuenca del Rio Putu111ayo 
- Zona Peruana) en annon1a con los Hneaiaientos de politica y directivas que dictan la Comisión 
1'ixta, la Region Loreto y el Instituto Nacional de Oesarrollo {INADE)'" {OEA, 1993), 
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A atividade pesqueira está igualmente prejudicada devido a pequena oferta de 
infra-estrutura de apoio - frigoríficos para armazenamento do pescado e canais 
de distribuição, o que é dificultado pela dispersão da população. 

Tal dispersão contribui tambem para que o atendímento as necessidades básicas 
em relação à saúde, saneamento, educação fique prejudicado. Nas zonas rurais, 
por exemplo, a população não conta com água potável, abastecendo-se diretamente 
com as águas dos rios ou atrevés da captação das águas das chuvas, que são 
armazenados em poços domésticos." 

Não existe sistema público de coleta e disposição de esgoto, sendo esse, na maioria 
dos casos, disposto à céu aberto. Esta situação é agravada nas épocas de cheia 
dos rios, quando comunidades ribeirinhas são inundadas e as águas dos rios 
entram em contato com dejeitos depositados depositado próximo das suas margens, 
levando-os à contaminação. 

Apesar desses limitantes, cabe destacar que essa área tem um potencial enorme 
para desenvolvimento do eco-turismo, o qual, no entanto, deverá ser pensado 
como uma alternativa econômica importante mais a médio e longo prazos em função 
da necessidade de implantar infra-estruturas para que o mesmo possa se realizar. 

Nessa área também são encontradas espécies nativas que apresentam perspectivas 
comerciais. Neste sentido, não somente a atividade agrícola terá que ser 
incentivada e apoiada, como deverão ser identificados mercados para essas 
espécies, inclusive para aquelas extraídas diretamente da natureza. 
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3.2. A Problemática da Educação 

A problemática da educação na área de atuação do PPCP diz respeito à falta de 
capacitação dos professores, de acesso a material didático para apoiar as 
atividades pedagógicas, de acompanhamento, supervisão e controle dessas 
atividades, principalmente, em função da situação de isolamento da maior parte 
dos assentamentos populacionais aí localizados. 

No caso da educação indígena (ou etnoeducação, conforme a Colômbia, ou educação 
bilíngue, conforme o Peru) tem sido realizados esforços para oferecer a essas 
populações uma educação adequada aos seus cedrões culturais e interesses 
específicos. 

De fato, nessa área uma quantidade significativa de grupos indígenas 
pertencentes à diferentes etnias têm sobrevivido e desenvolvido uma relação 
harmoniosa com o meio circundante, acumulando conhecimentos e técnicas de 
manejo apropridas com relação ao aproveitamento deste, o que revela a 
complexidade que a mesma traduz. 

Complexidade essa que tanto as experiências da Etnoeducação na Colômbia quanto 

4 Na parte colombiana do PPCP, 6~ da população é servida por sistemas comunais sendo que 
Leticia possui uma planta potabilizadora. Em território peruano, também Cabalho Cocha possui sisteina 
comunal de agua, que atende a cerca de 10% da população residente. 
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da Educação Bilingue no Peru têm buscado considerar, através do traçado de 
programas educativos voltados para as especificidades sociais, económicas e 
culturais desses grupos. 

Como exemplo neste sentido pode-se citar os trabalhos de capacitação de 
professores indígenas Hultoto realizados na Colômbia e no Peru, baseados nos 
mesmos princípios de respeito à diferença e à integridade étnica, ainda que 
concebidos separadamente. Baseados ainda nas necessidades que tais grupos têm 
manifestado em relação a tais programas que por um lado, devem revalorizar sua 
cultura e por outro, dar-1 hes conhecimentos e habilidades para que avancem na 
conquista de direitos territoriais e sociais respectivos. 

Em relação às demais populaçêSes a qualidade da educação oferecida, em geral 
deixa a desejar, estando ai hei a à realidade local, o que contribui para as altas 
taxas de evasão e repetência observadas. 

À exceção de Letícia, na maior grande parte da área de atuação do PPCP os 
centros educativos, junto com os postos de saúde, não raro são as únicas 
tnstttulções locais. Desta forma se tornam limitadas as oportunidades para a 
realização de projetos e atividades interinstitucionais e intersetoriais, entre 
outras. 

Finalmente ressalta-se a falta de recursos financeiros necessários 
desenvolvimento de projetos nessa área. 

para o 

3.3. A Educação Ambiental no Âmbito do PPCP 

Na área de atuação do PPCP, à exceção do caso de Letícia, são poucas as 
instituições que têm representação a nível local. De fato, na parte peruana desse 
Programa, estas estão localizadas fora dessa área propriamente dita, em Iqultos, 
sede do governo regional. 

Em Joultos, por sua vez, pode-se identificar uma série de instituições que estão 
desenvolvendo atividades afins. O Instituto de Investigaciones de la Amazonía 
Peruana, inclusive, elaborou uma proposta para organizar um banco de dados em 
Iquitos reunindo as experiências dessa natureza identificadas na Amazônia. 

Também já foram desenvolvidas atividades de educação ambiental em Iquitos, entre 
outras, relacionadas com a Reserva Nacional Pacaya Sarniria - a maior área de 
preservação da Amazônia peruana. El]'l refação a essa foi conce!:>ido um Plano de 
Educação Ambiental, pioneiro no país.' 

A Agência de Cooperação Espanhola, juntamente com o governo regional de Loreto 
também está realizando uma trabalho louvável na área, através da implementação 
do "Projeto de Desenvolvimento Integral Jquttoa-Nau+c", o qual contempla 
atividades educativas. 

5 Tal Plano foi elaborado pelo "COlllité de oesa,-,-0110 de la Reserva Nacional Pacaya-sa11iria" - 
COOEPASA, integrado por uma série de instituições sediadas•~ IQvitos, o qual, na atualidade está 
desativado. Esse Plano foi aprovado em 1990 pela Direção Regional de Educação do Amazonas. 
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No entanto, apesar de iniciativas importantes já estarem sendo desenvolvidas 
nessa localidade, percebeu-se que a articulação entre essa ainda é incipiente. 
Percebe-se também que os intercâmbios realizados com a Colômbia também são 
poucos e bastante informais. De fato, em Jquitos se desconhece o que se faz em 
Letícia e vice-versa, ainda que haja interesse em estabelecer essa troca por 
ambas as partes. 

Em relação a educação ambiental na parte colombiana, está basicamente restrita 
as experiências realizadas em Letícia, sobre as quais se falou no capítulo anterior. 
Neste sentido, a seguir estarão apresentadas instituições com as quais se teve 
oportunidade de reunir em Iquitos, que estão realizando ou pretendem realizar 
atividades voltadas para a educação ambiental. 

r: 
r- 3.3.1. Instituições em tqultos 
r-. 

• Proyecto Especial Desarrollo Integral de la Cuenca dei Rio Putumayo - PEDICP 

Dentre os objetivos do PEDICP destaca-se o melhoramento do nível de vida da 
população, "de manera compatible con las condiciones ecológicas de la zona, las 
aspiraciones de los habitantes, el aprovechamiento racional y sostenible de los 
recursos naturales y la conservación dei medio ambiente en especial, generando 
actividades productivas y fuentes de trabajo, asi como la instalación de la 
infraestructu ra física y sacio-económica básica que se requiera" (PEDICP, 1993). 

r. 
No sentido de cumprir com os objetivos que se propõe o PEDICP está estruturado 
em torno de uma série de programas, nos quais são previstos um conjunto de 
projetos específicos, destacando-se dentre esses: 

•• Programa Recursos Naturais e Ecossistemas; 

r 
r- 

•• Programa Infraestrutura Social: pretende realizar a construção e ampliação de 
Centros Educativos; do Instituto Superior Tecnológico de E! Estrecho; a formação 
profissional e capacitação de docentes; a construção de colégios secundários 
agropecuários; a ampliação de internatos; a atenção médica; a infraestrutura e 
atenção médica fluvial; o ordenamento urbano e saneamento físico dos centros 
povoados e a construção de campos desportivos; 

•• Programa Saneamento Urbano e Rural; 

.. Programa Atenção Integral às Comunidades Nativas/Indigenas: este pretende 
realizar a capacitação de docentes bil íngües; a prevenção e promoção e tratamento 
de saúde; a comercialização da produção nativa; a inscrição e titulação das 
comunidades nativas; a consolidação agropecuária. 

,,..._ 
' 

Conta ainda com uma serie de Programas de Apoio tais como a C;apacitação 
Educativa e Assistência Técnica; o Fortalecimento Institucional; a Investigação 
sobre Tecnologia Apropriada. 

O PEOICP, através da sua Direção de Meio Ambiente, pretende elaborar em 1994 
um "Manual de Educação Ambiental", adequado à realidade amazônica, que possa 
ser utilizado regional/localmente. 
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. Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana - IIAP 

O IIAP é uma entidade do setor público com autonomia econômico-administrativa. 
Quanto aos objetivos que orientam suas ações, estào voltados para que a Amazônia 
Peruana: "disponha de um modelo de desenvolvimento sustentável ( •.• J; conte com 
um inventário atualizado e sistematizado do potencial humano e dos recursos 
naturais da Bacia; esteja dotada de instrumentos eficientes para avaliar e 
controlar os recursos naturais; aproveite racionalmente seus recursos também 
tanto para produzir quanto para satisfazer as necessidades de sua população 
como para o mercado nacional e i nternacíonal "; entre outros (IIAP, 1993). 

{' 

r 

Dentre as linhas de ação desenvolvidas pelo IIAP destaca-se a investigação para 
o uso e manejo sustentado de ecossistemas; as pesqulaas para o ordenamento 
ambiental; e as pesquisas sobre o homem amazônico.º 

Através da sua Dirección de Investigación Sócio-Económica, o IIAP elaborou em 
1994 o Projeto de Pesquisa "Educación para el Desarrollo Amazonice", com 
realízação prevista para o período 1994/1997, o qual visa "contribuir para a 
melhor compreensão do problema da educação na Amazônia e, a partir daí, 
elaborar uma proposta alternativa global, assim como projetos específicos" (IIAP, 
1994) 

r 
r- 

Esse intcíalmente foi concebido como um projeto de educação ambiental mas, na 
medida em que se começou a aprofundar a discussão sobre a problemática da 
educação e sua relação com a educação ambiental percebeu-se que seria 
necessário ampliá-lo, relacionando a questão da educação à questão do 
d esen volvi men to. 

r-. • Dirección Regional de Educación de Loreto 

Nos I i neamentos da política do setor para 1994, a Di rección Regional de E d ucación 
de Loreto contemplou a inclusão de conteúdos de educação ambiental na 
programação curricular do ensino formal. O Instituto Superior Pedagógico Loreto, 
informalmente, está ajudando esse trabalho, que prevê também a elaboração de 
materiais didáticos e a capacitação de professores. Pretende-se que seja feita 
uma experiência neste sentido em centros educativos localizados em Iquitos. 

r>: 
Essa Direção também tem firmado um convênio com a Dirección Regional de Salud 
de Loreto para incluir conteúdos de saúde ambiental no currículo oficial do ensino 
primário e secundário da região. Também está firmando um acordo com a 
Secretaria Departamental de Educacíón de Letícia para o intercâmbio de 
experiências pedagógicas, o qual está em etapa de revisão . 

. Dirección Regional de Salud de Loreto 

A Oficina de Programas y Capacitación da Oi reção Regional de Saúde esta 

6 o IIAP edita ainda uma revista institucional e livros de caráter científico e sócio-cu1tural. 
Também esta. organizandO o Centro d& Documentación da Amazonia Peruana. Te111 convlnios estabe1ecidos 
com diversas universidades e centros de pesquisas nacionais e internacionais. 

-----------~~---------~--~--- ------~- 
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trabalhando na elaboração de um material didático para a inclusão de conteúdos 
de saúde ambiental no currículo do ensino secundário em atendimento aos 
compromissos assumidos relativos ao convênio supracitado. 

r: 
' 

Essa Direção tambem realiza curso de capacitação voltados para promotores, 
vigias. voluntários de saúde, os quais realizam no âmbito da região de Loreto, 
trabalhos relacionados com a medicina preventiva. 

r- • Instituto Superior Pedagógico - Loreto (ISP) 

O Instituto Superior Pedagógico está vinculado à Direção Regional de Educação 
de Loreto, e tem como objetivo oferecer formação e capacitação de docentes, 
inclusive educação bilíngüe e educação à distância. 

r· 
r». 

Desenvolve o "Programa de Formação de Mestres Bilíngües da Amazónía Peruana", 
através de convênio firmado com o Ministério de Educação, a AIDESEP e a 
organização não-governamental Terra Nueva, o qual está orientado para capacitar 
alunos das federações indígenas da Amazônia Peruana. 

Tal Programa pressupõe a elaboração de material didático e tem a duração de 6 
anos em regime misto, .escolarizado e não-escolarizado. Pressupõe ainda o trabalho 
de assessoria de campo através de equipes étnicas locais compostas por 
educadores, especialistas, antropólogos, 1 i nguistas e alunos. Pressupõe 
finalmente a realização de pesquisas sobre línguas nativas e tradição cultural de 
grupos étnicos envolvidos nos cursos de capacitação. 

• Agência Espafiola de COoperación Internactional - AECI 

r- 
A Agência Espaiiola de Cooperación Internactional é um órgão públfco voltado para 
a cooperação internacional, através do apoio aos países em desenvolvimento. Tem 
uma sede em Iquitos. 

Seu principal trabalho é, juntamente com o Governo Regional de Loreto, implantar 
o "Proyecto de Desarrollo Integral tcuttcs-Neuta", que desenvolve "atividades 
que buscam assegurar uma atividade agrícola sustentada que, dentro das 
limitações impostas pelos próprios ecossistemas, seja economicamente rentável e 
ecologicamente viável" (AECI, foi heto de divulgação). 

Neste sentido, através desse Projeto "se promove a instalação de sistemas de 
produção de frutos nativos e seu processamento agro-industrial, utilizando 
tecnologias nacionais que tenham sido gerados com a participação dos centros de 
investigações locais (INA); se oferece assistência técnica às atividades agrícolas 
e se dá apoio para o estabelecimento de redes de comercialização que asseguram 
e facilitam o acesso aos mercados. Paralelamente ••. trabalha com a construção de 
infra-estruturas casrcas: com capacitação de recursos humanos (Plano 
Experimental de Educação Rural, capacitação permanente de edocentes, projeto do 
Colégio Agropecuário "EI Milagre" e programas de formação e capacitação de 
adultos, promotores de saúde, 1 i deres comunitários, promotores empresariais. 
clubes de mães). O Projeto também apoia o desenvolvimento de formas 
participativas que organizam e institucionalizam a ati vidade dos colonos da área" 
( idem). 
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Mantém converuo com o IIAP, ISP-Loreto, a UNAP e Instituto Nacional de 
Investi gación Agrícola e Apoio Industrial (INIA }. 

• Universidad Nacional de la Selva Peruana (UNAP) 

A UNAP, através da Faculdade de Ciência e Educação, desde 1985, vem 
desenvolvendo o "Programa de Formación de Profesores Indígenas", cujo objetivo 
é capacitar docentes nativos para que sejam capazes de atender às necessidades 
educativas e culturais das comunidades indígenas da regiào da selva peruana. - 

Este programa atende a 16 etnias e conta com o apoio do Ministério da Educação. 
O curso de formação tem a duração de 1 ano, sendo que durante 3 meses os 
alunos se concentram em Iquitos e, nos 9 meses subseqüentes, são capacitados à 
distância, em suas comunidades. Esse programa conta com um Centro Acadêmico 
local en EI Estrecho. 

Atualmente este está em fase de reestruturação, onde estão sendo revistos 
aspectos relacionados ao currículo, através da introdução dos cursos de Ecologia 
e Antropologia; carga horária; material de apoio e a certificação do curso . 

. Instituto Superior Tecnológico Pedro A. dei Aquila Hidalgo 

O Instituto Superior Tecnológico de Iquitos está, na atualidade, realizando a 
revisão. dos conteúdos curriculares dos cursos de profissionalização que oferece. 
Especificamente em relação ao Curso de Agropecuária, pretende incorporar a 
dimensão ambiental na programação do mesmo, seja através da revisão curricular, 
seja através da realização de ações práticas . 

• Associación Interétnica de Desarrollo de la Selva Amazonica (AIDESEP) 

AIDESEP tem uma sede em Iquitos, onde desenvolve uma serie de atividades 
voltadas para atender o interesse das populacões nativas. Essa Associação é 
assinante do convênio que viabilizou a implantação do "Programa de Formação de 
Mestres Bilingües da Amazônia Peruana" e exerce, no interior desse, o papel de 
mediadora entre os interesses da população nativa e os objetivos e 
desenvolvimento do mesmo . 

• Fundacíón Peruana para la Conservac/ón de la Naturaleza (FPCN) 

A FPCN desenvolve estudos e atividades de educação ambiental relacionados com 
áreas naturais protegidas. Pretende em 1994 incrementar tais atividades na 
região de Loreto • 

. Coordinadora de Organismos de Oesarrollo (CRODE) 

A CRODE é uma entidade que congrega cerca de 40 organizações governamentais 
e não-governamentais nacionais e Internacionais com o objetivo de ;::2rmiti r a 
comunicação interínstitucional nos campos do ambiente urbano, ambiente camponês 
ribeirinho, mundo indígena, pesquisas e cooperação técnica internacional e o 
desenvolvimento de ações conjuntas. 



4 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DO PABI 

4.1 Considerações iniciais 
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Em outubro de 1979, o Peru e o Brasil firmaram um Tratado de Amizade e 
Cooperação considerando prioritário o cumprimento de compromissos binacionais 
relacionados com a região amazónica. Em julho de 1987, instituíram a Comissão 
Mista Brasileira-Peruana de Cooperação Amazônica, a qual, na sua primeira 
reunião, em 1988, decidiu implantar o Programa de Desenvolvimento Integrado para 
as Comunidades Fronteiriças Peruano-Brasileiras - PABI, visando " mejorar las 
condiciones de vida de la ooblación que habita la zona fronteriza que cornprende 
las localidades de Iíiapari (Peru) y Assis Brasil (Brasil), mediante la utilización 
racional de los recursos naturaJes existentes y la dotación de servícios bãsicos" 
(DRI, 1989). 

r 
r .. 

A área de atuação do PABI tem cerca de 10.200 Km2, dos auais 5.823 Km2 são 
território peruano e 4,377 Km2 são território brasileiro. Está delimitada pelos rios 
Iaco (no Brasil) e Tahuamanu (no Peru). 

No Peru essa área está localizada na Región Inka, no Departamento de Madre de 
Dios, na Província de Tahuamanu, compreendendo os distritos de Ifiapar! (capital 
da Província), Iberia e parte de Tahuamanu, representando 74% da área desse 
Departamento. 

No Brasil, está localizada no estado do Acre e abarca toda a extensão do município 
de Assis Brasil, situado ao sudeste deste estado, entre a margem esquerda do rio 
Acre e a direita do rio Iaco. Aproximadamente 75% dessa área, em terrítório 
brasileiro, está ocupada por áreas de conservação, preservação e projetos de uso 
sustentável como a Reserva Extrativista Chico Mendes. 

r- Os principais núcleos de povoamento ai identificados, além de Assis Brasil, Ibéria 
e Iiiapari, estão situados junto à estrada que liga Ifíapari à Ibéria (San Isidro de 
Chilina, Primavera, Noaya, San Lorenzo y Miraflores,) e Assis Brasil à Brasiléia - 
AC-040 (São Pedro, São Francisco e o projeto de colonização Quixada).1 

Na zona fronteiriça brasileira encontram-se ainda as Areas Indígenas Mamoadate 
(situada nas margens do rio Iaco) e Cabeceira do Rio Acre (situada na margem 
esquerda desse rio). No Peru, na margem direita do rio Acre encontra-se a 
localidade chamada Bélgica, onde vivem populações indígenas. 

Quanto a presença institucional na área de atuação do PABI, na parte peruana, 
é representada, sobretudo, pelo "Proyecto Especial Madre de Dios", vinculado ao 
Instituto Nacional de Desenvolvimento - !NADE, que tem como área de atuação 
prioritária, Iberia-Ifíapari (micro região 1 ), onde pretende "organizar un sistema 
de servicios sociales de educación, salud y vivienda, así como priorizar ta 
infraestructura básica de agua, alcantarillado y energía, en base ai sistema de 
asentamientos humanos previamente establecrdos, con la finalidad de atender las 

1 Inapari situa-se nas mar9ens do rio Acre, na fronteira eon Brasil, a 67 Km de Iberia e 320 
Km de Puerto Maldonado, capital do Departamento Madre de Oios. Assis Brasil dista 116 Km de 
Brasileia e 351 Km de rio Branco. capital do estado do Acre. 
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necesidades básicas de la población en la zona". (PEMD, 1993) 

Na parte b rasí leira, d estaca-se, entre outras, a presença do Ministério de Saúde, 
através da Superintendência de Controle da Erradicação da Malária - SUCAM e do 
Ministério do Exército através do Pelotão Especial de Fronteira. 

De todos os modos, nessa área, em ambos países a infra-estrutura de transporte 
e comunicação é bastante deficitária. sendo apontada pelos moradores locais como 
o maior problema que têm que enfrentar pois, por vários meses durante o ano, 
ficam praticamente Isolados sem condições de deslocamento, uma vez que as 
estradas ficam intransitáveis. Em Assis Brasil, por exemplo, durante o período 
chuvoso (cerca de 6 meses/ano), o acesso à sede do município se dá unicamente 
através do rio Acre (36 horas a partir de Brasiléia), o que já não é possível no 
período seco. Já no caso de Iberia e Ifiapar i, o acesso nos períodos chuvosos só 
pode se dar por avião. 

Neste sentido, a construção de rodovias de qualidade satisfatória é uma prioridade 
maior para ambos países, os quais têm realizado estudos e estão empenhados em 
viabilizar a melhoria das rodovias Urcos-Puerto Maldonado-Ibera-IP\apari en Peru 
e BR-317 no Brasi) atendendo o "Acuerdo sobre Interconexión Via!" de junho de 
1981" (DR!, 1992).! 

4.2 Populações Envof vidas e suas condições Sócio-Econômicas 

Conforme dados da tabela apresentada a seguir, em 1993 a população dos distritos 
de Iberia, Inapari e Tahuamanu era de 6.272 habitantes, 68,4% na área urbana e 
31,6% na área rural. Destes, cerca de 80% integra a população da área peruana 
do PABI.3 

QUADRO 2. POPULAÇÃO DISTRITAL 

1 1 
DISTRITOS 1 POPULAÇÃO ÁREA URBANA 1 ÁREA RURAL 

TOTAL 
Total HOt!lens Mu1heres Total Homens Mu1h9res 

Inapari 797 326 178 148 471 280 191 
Iberia 3,772 3. 186 1,750 586 586 359 227 
Tahuamanu 1,703 781 450 922 922 518 404 

TOTAL 6,272 4,293 2,378 1,915 1,979 1.157 822 

Fonte: Projeto Especial Madre de Dios 
Censo de Población y Vivienda, ItlEE, 1993 (resultados preliminares). 

2 "Es probable que en el mediano plazo se pon9a en serv,c,o una carretera que una el Puerro de 
santos (Brasil) en el Oceano Atlántico y el Puerto de Ilo (Peru) en el Pacifico a traves de una v,a 
de 5,000 Km por el que se transportar,an unes 5 millones de T.M./ano, y a la que solo faltan 1,500 
Km de acondicionamiento para tráfico pesado, de ellos de 1,200 Km em territorio peruano", (PERU, 
mimeo) .- 3 Cabe ressaltar o caso de Inapari, que vem perdendo populaçao. De fato em 1992, segundo dados 
locais, contava com um número de habitantes um pouco maior, 
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Diferentemente da população de 
a população do município de 
majoritariamente rural (mais de 
índios pertencentes as etnias 

Iberia ou Inapari que é majoritariamente urbana, 
Assis Brasi 1, estimada em 4.000 habitantes, e 
~~dígena está estimada emJ80. 

e Jam,-n'~:a.-) -=--- 

Na zona fronteiriça peruana se encontram os índios Piro (Matxineri no Brasi 1) 
contando com uma população estimada de 80 pessoas, os Yuminahua (Uarnmawa no 
Brasil) e outros grupos etnolingufsticos não identificados (DRI, 1992). 

Além das populações indígenas destaca-se a presença na área de populações 
extrativistas como os seringueiros, que, tradicionalmente têm vivido nessas 
localidades. De fato, a produção de borracha, oriunda de seringais nativos, é a 
atividade econômica extrativa mais lmportante da área. A coleta de castanha e a 
extração de madeira destacam-se também neste senti do. Em termos das atividades 
agrícolas, destaca-se o cultivo do arroz, do feijão, do milho, da banana, que são 
os produtos da dieta aJ imentar básica. 

Para o desenvolvimento das atividades supra citadas são utilizadas tecnologias 
tradicionais, as quais não contribuem para aumentar os níveis de produção e 
produtividade alcançados. Dificulta ainda o desenvolvimento econômico local a 
falta de canais para o escoamento e a comercialização da produção e a 
dependência externa em termos de insumos e serviços. A pouca disponi bí li d ade 
de energia dificulta também o aumento da produção. 

,,,..... 

Por outro lado, observa-se uma reduzida capacidade operativa por parte do setor 
público, tendo em vista, pr+nci paimente, a falta de recursos financeiros 
necessários, o que dificulta a implantação, por exemplo, de infraestruturas 
voltadas para o saneamento básico (abastecimento de água potável, coleta e 
disposição de esgoto e de resíduos sólidos), para atendimentos relativos à 
educação e à saúde.4 

4.3 A Problemática da Educação 

. na parte peruana do PABI 

Na parte peruana do PABI existem Centros Educativos oferecendo educação i n icial, 
educação primáría e educação secundária. Nos assentamentos rurais localizados 
no eixo Iberia-Inapari, o Projeto Especial Madre de Dios têm reformado/construído 
tais centros deixando para o setor a responsabilidade de operacionalizá-los. 

A nível regional/local, entretanto, não existem instituições voltadas para o ensino 
superior e especilizado. 

4 Também a populaçao nao es~~ suficientemente conscientizada dos cu,dados que deve tomar neste 
sentido. Sobre es'te aspecto, em Assis Brasil destacou-se o fato do reservatório estar situado 
próximo de um curral, o que tem contribui do com a propagaçao de doenças àe veieulaçao hidr1ca. 
Ressalteou-se também o problema da connam+nação dos poços por estarem situados em locais inaelequados, 
próximos de chiqueiros. Por motivos cessa natureza, a municipalielade está esboçando um "código de 
postura", no sentido de "orientar a conduta ela coletividade". 

- 
- 
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Dentre os problemas que o setor tem atravessado, destaca-se a falta de cursos 
de capacitação para os docentes, cuja grande maioria, não é trtulada.' Destaca-se 
também a falta de material de apoio às atividades pedagógicas, adequado à 
realidade local. Especificamente em If\apari, destacou-se ainda a dificuldade de 
acesso a qualquer material dessa natureza, assim como a falta de orientações e 
supervisão relativas ao funcionamento escolar. 

Em 1993, foi publicado o documento "Proouesta de Política Educativa para a Sub 
Región Madre de Dios", elaborado intersetorialmente, através do esforço conjunto 
de diversas entidades que atuam em projetos educativos no Departamento em 
questão, tais como o Centro EORI; a FENAMAD; o Instituto Nacional de Cultura; a 
USE Madre de Dios; o RESOP; o Instituto Pedagógico; o Departamento de Educação; 
o Instituto Tecnológico; o Centro de Antropologia e Aplicação Prática (CAAP); a 
Comissão Pastoral de Educação; a Sub-Regional de Saúde. 

o documento em questão apresenta um panorama geral da situação do setor 
educacional no Departamento de Madre de Dios, onde segundo este, se aplica um 
curriculum oficial "que no responde, en ningún caso, a la compleja cornposición 
social y cultural de los benefictartos", e t .•• ) não se prepara "para desarrollar 
nuevas alternativas de desarrollo económico. A esta se suma el que la actívidad 
educativa no esté I i gada a la p rornoción de la saiu d, ai mejoramiento de la cal I dad 
nutricional y a la preservación dei media ambiente. Las escuelas no forman a los 
alumnos para aprovechar el potencial productivo de Madre de Dios". 

Tal documento chama atenção também para o fato de que 75% do total dos 
professores do Departamento serem não-titulados. Por outro lado, ressalta que 
aqueles titulados tendem a concentrar-se nos centros urbanos "enviándose a los 
profesores de más bajo ni vel de formación a las zonas rurales donde, aun más, 
abundan las escuelas unidocentes que representan la más compleja realidad 
pedagógica". Destaca ainda, entre outros, o problema da alta porcentagem de 
escolas nas zonas rurais do Departamento que são unidocentes. 

A partir daí apresenta uma "Propuesta Política Educativa" para essa sub-região 
cuja finalidade maior "es la de mejorar la calidad de la educación que oferece". 
Neste senti do tal pai íti ca está voltada, entre outros para a formação do professor, 
a diversificação dos conteúdos curriculares "de modo que respondan a las 
características y cosi bil idades ecológicas, geográficas, culturales y linguísticas de 
Madre de Dios e a incorporação "en los Programas oficiales la línea de "Educaclón 
para el trabajc" de modo que se capacite ai educando para ingresar y dinamizar 
el mundo laboral y que desarrolle en el alurnno una actitud emprendedora en la 
búsqueda de nuevas alternativas de desarrollo de su comunl dad". Sugere ainda 
a utilização dos meios de comunicação, especialmente do rádio "para desarrol!ar 
programas de apoyo a la labor educativa de la escuela, así como para desarrollar 
acciones de "educación en pob l ación " (Familia y Comuru dad en gener-aJ)". 

5 Conforme foi ressaltado localmente "la capacitac,on docente solamente se realiza en el mes 
de abril de todos los anos, organizada por el ADE-Tahuamanu en COQrdinación con la Direccion Sub 
Regional de Educación de Madre de Dias: personalmente un docente no puede capaeitarse en otras 
ciudades por las limitaciones económicas debido a la baja remuneracién que percibe y por el elevado 
costa de vida que existe en esta .::ona ... 
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. na parte brasileira. do PABI 

,,.,.... 
Na parte brasileira do PABI a situação em termos do setor educacional é muito 
similar àquela apresentada em relação ao Peru. Na realidade esta é uma situação 
que está enfrentando o setor no pais como um todo devido a falta de recursos 
financeiros para apoiá-lo, o que tem provocado uma crise em termos da cobertura 
e qualidade do ensino que este oferece. 

No caso específico de Assis Brasil, chama-se atenção para o isolamento do 
município em relação ao restante do país, o que dificulta o acesso a cursos de 
capacitação (em geral ministrados em centros urbanos de mais facil acesso por 
causa do custo) e para o caso das zonas rurais do município nas quais tais 
problemas se verificam com maior intensidade, e, em decorrência dos mesmos, a 
evasão e a repetência são mais significativos. 

A Secretaria Municipal de Educação de Assis Brasil juntamente com a Inspetoria 
de Ensino desse município, através do Plano Decenal de Educação ( 1993), destacam 
a falta de acompanhamento pedagógico nos âmbitos federal, estadual e municipal 
e a baixa qualificação do professor, dentre outros, aqueles motivos que 
explicariam a baixa qualidade do ensino ministrado a nível local. Mencionam ainda 
a falta de lnteqração entre escola-comunidade o que está desestimulando país e 
alunos para participarem da mesma, que tal como observado em relação ao Peru, 
está alheia à realidade local. 

No que diz respeito à realização de atividades de cooperação binacional no sentido 
de reverter esse quadro, são muito incipientes. Reduzem-se, na maioria das 
vezes, a participação em eventos realizados em datas festivas. Eventualmente, por 
iniciativa individual de um ou de outro professor são feitas trocas em termos de 
experiências pedagógicas, mas em caráter de absoluta informalidade. 

Já em relação a educação para a saúde, existe alguma cooperação. Como em Assis 
Brasil tem uma Unidade Mista onde clinicam médicos peruanos e brasileiros e são 
prestados atendimentos à pacientes de ambos países existe um maior intercâmbio 
com a população de Inapari e, mesmo que informalmente, é feita algum trabalho 
em termos de medicina preventiva. 

4.4 A Educação Ambiental no Ambito do PABI 

. Considerações gerais 

No âmbito da PABI propriamente dito são poucas as lnstitulções que estão 
desenvolvendo atividades que, de ai guma forma, estão reaJacionadas com educação 
ambiental. Dentre essas, destaca-se, no Peru, a atuação do 0roJeto Especial 
Madre de Dios e, no Brasil, a atuação da Comissão Pró-Indio/Acre e do Centro de 
Trabalhadores da Amazónia situados em Rio Branco e da Igreja Católica de Assis 
Brasil. 

Ainda assim, pretende-se destacar atividades realizadas a nível local por iniciativa 
das escolas. Pretende-se ainda destacar as p reocupações de docentes em relação 
a essa prática, manifestada através de contato pessoal estabelecido com os mesmos 
por ocasião da realrz acão do trabalho de campo a nível local. 
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Pretende-se ainda destacar-se o trabalho de i ns trtuiçõas localizadas em Puerto 
Maldonado e em Rio Branco, que estão desenvolvendo projetos e atividades 
voltados para educação ambiental. Embora estas localidades não estejam na área 
de atuação do PABI, estão na sua área de i nfl uência e são importantes centros de 
referência para as populações locais/regionais. 

4.4.1 A Situação em Iberia, Inapari e Assis Brasil 

Nessas três local idades foram realizadas reuniões com representantes de 
instituições de ensino e outras, os quais tiveram oportunidade de apresentar suas 
dúvidas e sugestões em relação a possí bitidade de desenvolver atividades e 
projetos relacionados com educação ambiental a nível local. 

• Projeto Especial Madre de Dios 

r: 
Em Ibería realizou-se, inicialmente, uma reunião com o Projeto Especial Madre de 
Dios, em função da qual tomou-se conhecimento das atividades que a Direção 
Agro-Florestal e de Meio Ambiente respectiva vem realizando, destacando-se 
aquelas voltadas para a capacitação de populações extrativistas e de pequenos 
produtores, realizadas através de assessoria técnica e da utilização de materiais 
de apoio externos. Destaca-se ainda os projetos de reflorestamento (cultivo de 
seringas nativas, entre outros) e de cultivo de frutíferas nativas, visando a 
geração de renda e o manejo adequado dos recursos naturais. 

Esse Projeto, que a dois anos tem a sede instalada em Iberia (e conta com uma 
oficina em Puerto Maldonado), estabeleceu como setores prioritários em termos de 
atuação além da realização de obras civis, voltadas para a melhoria das vias de 
comunicação locais/regionais (estrada que figa Iberia à Ifiapart), a saúde, a 
educacao, o saneamento. a eletrificação. Neste sentido tem dotado as comunidades 
com as quais está trabalhando de equipamentos dessa natureza, apoiando a idéia 
de desenvolver experimentos alternativos em termos educacionais uti I izando as 
mesmas, como os Centros Educativos do eixo Iberta-Ifiapari, os Centros de Saúde 
dessas localidades. Também dispõe de equipamentos para produção de 
audiovisuais e de pessoal qualificado que poderiam contribuir para a realização 
de tais experimentos . 

. Reuniões com representantes de instituições 

Na reunião com representantes de i nstítuições educativas focalizadas em Iberta, 
foram destacados, basicamente, a necessidade de treinamento e orientação de 
docentes, por parte de pessoal especializado, para introdução de conteúdos de 
educação ambiental no currículo escolar ressaltando-se que estes devem ser 
complementados pela realização de ações práticas no espaço da escola. Pensou-se 
em realizar algum projeto dessa natureza no Colégio Dois de Mayo (educação 
secundária), que já tem uma experiência com a plantação de hortas. 

Em Ifiapari sugeriu-se implantar projetos de educação ambiental a ru vet local, 
articulados com o setor produtivo, voltados para atividades agroflorestais. Foi 
sugerido que se fizesse proveito das iniciativas do Projeto Especial Madre de Dios 
neste sentido utilizando os viveiros e as áreas reflorestadas como laboratório para 
as atividades de ensino. Abordou-se também a necessidade de estimular 

- 
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processos educativos relacionados com a questão do saneamento ambiental. Em 
termos da educação formal, sugeriu-se que os conteúdos de educação ambiental 
a serem traba! hados no currículo escolar sejam definidos a nível local, através de 
um trabalho realizado pelos professores em conjunto com a assessoria técnica 
externa Destacou-se a experiéncia de cultivas de hortas no espaço da escola. 

Quanto a Assis Brasil, além de serem destacadas sugestões idênticas às supra 
citadas, foi relatada a experiência que a IgreJa Católica local acumulou durante 
1992 e 1993, quando implantou uma campanha para esclarecimento público acerca 
da questão do resíduo sólido, associando a fata de manejo adequado deste à 
problemática da saúde pública. Esta experiência rrnpl icou na realização de ações 
de coleta seletiva por parte do conjunto da população dessa cidade e trouxe, 
segundo depoimento dos moradores locais, resultados muito positivos. Neste 
sentido, foi sugerido retomá-la, ampliando sua área de abrangência para a área 
rural do município. Também foi sugeri do que se apoiasse o trabalho que esta 
está desenvolvendo visando resgatar a utilização da medicina tradicional (caseira) 
através do ap roveítamento da flora nativa. 

Tanto em Iberia, quanto em Ifiacar: e Assis Brasil foi ressaltada a necessidade de 
introdução de novos hábitos junto à população no sentido de equilibrar de forma 
mais adequada a dieta alimentar respectiva, estimulando um melhor aproveitamento 
e consumo de produtos da floresta. Neste sentido foi retomada a sugestão de 
implantar projetos agroflorestais com componntes educativos. 

4.5 Instituições Envolvidas 

4.5.1 Em Puerto Mal donado 

Nos contatos estabelecidos com representantes de instituições localizadas em 
Puerto Maldonado, foi possível discutir a viabilidade de realizar propostas de 
educação ambiental a nível local/regional. Nessa localidade já têm sido feitos 
alguns esforços neste sentido, os quais deveriam ser identificados, analisados e 
dívul gados. Abaixo estão apresentadas instituições e projetos com os quais se 
teve oportunidade de reunir. Sabe-se, no entanto, que existem outras , niciativa 
que, nesse momento, não foi possível contatar . 

. Sub-Regional de Educação 

A Di recão Sub-Regional de Educação de Madre de Dios pretende utí I izar no 
próximo ano uma "Gula Didática" para introdução de conteúdos de educação 
ambiental no currículo escolar em Centros Educativos desse Departamento. Está 
desenvolvendo este trabalho com a assessoria da Sociedade Peruana de Derecho 
Ambiental. 

Também já firmou convénios I nter-setoriais (envoivendo a sub-regional de saúde, 
de agricultura. as Forças Armadas) para realizar cursos de capacitação .'L.!nt:J as 
comunidades que estão situadas nas margens da estrada que liga Iberra a Inapan. 
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. Sub-Regional de Saúde 

A Direção da Sub-Regiona! de Saúde de Madre de Dios pretende reativar esse ano 
uma série de convênios que já tem firmados com instituições regionias/locais e 
internacionais, inclusive b rasi lei ras, para realização de projetos educati vos.' 

Dentre esses convênios destaca-se àquele firmado com a sub-regional de educação, 
que permite a realização conjunta de atividades afins no âmbito dos programas 
que desenvolve junto à com uni d ades economicamente carentes como o Programa 
de Saneamento Ambiental e o Programa de Crescimento e Desenvolvimento, os 
quais já contam com financiamento alcançado junto a UNICEF, a OPAS entre 
outras. 

Essa sub-regional também integra o convênio Resop/educação para desenvolver 
trabalhos de educação ambiental em localidades de Puerto Maldonado, onde devem 
ser definidas experiências-piloto. Conta com técnicos sanitários e promotores de 
saúde capacitados para tanto. 

Segundo a direção de saúde da Província de Tahuamanu há intenção de firmar um 
convênios com Brasil e Boi ívia para desenvolver projetos educativos voltados para 
a questão do saneamento ambiental. 

. Vicariato Apostólico de Puerto Mal dona.do 

Juntamente com a Direção Sub-Regíonal de Saúde de Madre de Dias firmou um 
convênio de apoio ao setor de educação para trabalhar nos "Projetos Especiais 
de Educacão Inicial" (Sistema Nacional WAWA WASI, Tránsito a la Primaria, 
Educación para la Vida), visando executar atividades educativas voltadas para a 
melhoria da qualidade de vida daqueles envolvidos. Ao Vícariato, 
especificamente, dentre outras tarefas no âmbito desse convênio cabe realiza a 
capacitação de agentes educativos (equipes interinstitucionales SED . Saúde 
E d u cação-Diocese). 

. Centro EORI 

o Centro EORI, juntamente com outras instituições, tem um convénio firmado com 
a Sociedade Peruana de Derecho Ambiental em função do qual pretende 
sistematizar conceitos utilizados em relação ao meio ambiente como desenvovimento 
sustentável, adequando-os à real idade local. 

A partir 1992 começou a implanlantar o "Proyecto de Recuperación de Sueios a 
través de Sistemas Agroforestales, que tem como objetivos: 

. Propiciar el desarrollo de los sistemas agroforestales en la región sobre 
la base de los expericencias locafes; 

6 Dentre esses, pretenae agilizar um convênio com a Escola de Saúde Pública da. fundaçao Osvaldo 
Cruz, através do qual espera que "mediante un processo cooperativo de formación de personal de 
conducción del sector se 9enere condic,ones de traoajo conjunto para meJorar las condiciones ae salud 
de la población de ambos pafses". o convênio estaria orientado para a realizaçáo de ações sobretudo 
na zona& fronteiriças entre Peru e Brasil. 
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. Revalorizar el enfoque integrado de los istemas de produción como una 
alternativa viable de optimización dei potencial humano y de los recursos 
naturales renovables, materiales y económicos de la región; 

. Desarrollar el espíritu reflexivo y creativo de los productores a fin de 
propiciar el autodesarrollo y la participación directa en la solución de sus 
propios problemas. 

:-- 

Na zona "dei bajo Tarnbopata" (Departamento de Madre de Díos) "realiza um 
trabalho com agricultores líderes "de la siguiente manera: se dlscuten los 
problemas técnicos de la producción agropecuaria y se favorece la identificación 
de problemas agrarios y Ia generación de alternativas de sol ución diseiiadas por 
los mismos agricultores, alternativas que son adecuadamente integradas a los 
conocimientos y experiencias de los promotores en un proceso interactivo y 
dinámico de la extensión aqrotorestal". 

r- 

r- 

Como apoio para a execução do Projeto em questão são uti I i zados "boleti nes 
bimestrales, series agroforestales periodicas, cursos tecnicos, talleres 
agroforestales, formacion de promotores agroforestales, practicas guiadas a 
estudiantes agropecuarios. Jornadas de trabajo en chacras modelo, festival de los 
frutales nativos en madre de dias, oar-ttclpacíon activa en rnedios masivos de 
comunicacion social, particípacion en reuniones de productores agrarios, 
participacion en eventos cultura!es juveniles, organizacion de dinamicas grupales" . 

• Educación para la COnservación de Ecología y el Medio Ambiente "ECEMA" 

Essa entidade pretende implantar em Puerto Maldonado o "Proyecto de 
Funcionarnierrto de un Centro Experimental Piloto de Educacion Ecologíca e Media 
Ambiente" com os objetivos de elaborar programas curriculares para educação 
inicial e educação primária e secundária, adequados à realídade local; elaborar um 
diagnóstico do sistema educativo nessa sub-região, capacitar docentes e elaborar 
materiais educativos apropriados para os novos programas curriculares que serão 
propostos. Tal Projeto foi elaborado por iniciativa do Centro Educativo Inicial 
Particular "LAS SEMI LIT AS" . 

. Instituto Nacional Cultural 

A representação desse Instituto em Puerto Maldonado tem realizado eventos no 
sentido de resgatar a cultura tradicional das populações regíonaís, buscando 
valorizar práticas de aproveitamento e manejo de recursos naturais, entre outras. 

4.5.2 Em Rio Branco 

. Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Acre/Coordenação de Educação 
Ambiental 

Na Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Acre funciona uma Coordenação 
de Educação Ambiental, vinculada à sua Diretoria Geral, a qual está incumbida de 
coordenar os trabalhos da "Comissão Estadual de Educação Ambiental", instituída 
formalmente. em 1992, pelo Governo do Estado Acre, que tem como objetivos: 
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-- 
i)"aperteiçoar recursos humanos na área ambiental para atuarem junto à 
comunidade; ii )desenvolver atividades que se incorpore à tematica ambiental 
(forma interdisciplinar) nos currículos de 1 e 2 graus e pré-escola; iii)apoiar e 
promover intercâmbio e colaboração entre organismos envolvidos com educação 
ambiental; entre outros (Decreto 399 de 18 de agosto de 1992, artigo 2).1 

•• r: 

Independentemente do trabalho que realiza junto à Comissão Estadual de Educação 
Ambiental, elabora e executa seus próprios projetos. Dentre esses, o Projeto 
"Preservação do Patrimônio Escolar", o qual visa "implementar ações de educação 
ambiental nas escolas de rede pública do Estado do Acre, objetivando induzir 
novas formas de conduta nos indivíduos, nos grupos sociais e na sociedade em 
seu conjunto, a respeito do meio ambiente"(IMAC, folheto de divulgação). 

r· 
r 

Essa Coordenação também tem apoiado, através de convênios, a realização de 
experiências voltadas para a educação ambiental em escolas sediadas na cidade de 
Rio Branco, como é o caso da Escola Adalberto Sena, onde estão sendo plantados 
viveiros de mudas, com a participação dos alunos, e realizado um experimento de 
coleta e seleção de resíduos sólidos, o qual tem dado resultados muito positivos, / 
Uma organização-não-governamental, a SOS Amazonia está desenvolvendo estaLL 
experiência em função da qual tem elaborado vídeos educativos.3 

r .- 
r: 

. Instituto do Meio Ambiente do Acre - IMAC/Coordenadoria de Educação Ambiental 

r 

O Instituto de Meio Ambei nte do Acre também conta com uma Coordenadoria de 
Educação Ambiental vinculada à sua Diretoria de Controle Ambiental, a qual tem 
como objetivos realizar treinamentos, cursos, seminários, encontros e campanhas 
envolvendo professores, alunos, segmentos organizados da sociedade civil e a 
comunidade em geral. Também produz materiais técnicos educativos, enfocando 
temas relevantes de interesse local/regional. 

r, Juntamante com a Secretaria de Educação do Estado do Acre o IMAC realizou uma 
série de campanhas em Rio Branco, por exemplo: "Rio Brasnco Te Quero Verde", 
Operação Caça e Pesca, Operação Derrubadas e Quimadas, O peração Legislação 
Ambiental, "Feirantes: mude a cara da cidade", em função das quais publicou uma 
série de boletins informativos. Também implementou uma série de atividades de 
educação ambiental em áreas naturais reservadas do estado, como o Parque 
Ecológico Plácido de Castro. 

r Em 1993, organizou os seguintes cursos: 

1) Capacitação de Monitores Ambientais com o objetivo de capacitar fiscais do 
IMAC e técnicos de entidades governamentais e não-governamentais para 
implementar atividades de fiscalização em áreas de agropecuári?., "'gr'."'i n·: us tr í "'.: 

e manejo florestal e capacitar aqueles que atuam na área de ptenejamento, ,:,c1ü 

r· 
7 Faz8ffl parte dessa Comissão além da Secretaria Estadual de Educaçao (1 e 2 9rau, ensino rural 

e pré-escolar), o IBAMA, o IMAC (Instituto de Meio Ambiente do Acre), a UFAC (Universidade Federal 
do Acre), o DCE (Diretório Central dos Estudantes), a EMATER e a FUNAI - Acre, entre outras 
instituições. 

r 
r: 

8 Atendendo uma reecmendaçao dessa coordenaça.o as escolas da rede estadual de ensino sediadas 
em Rio Branco tGM u~ Coordenador da Edueaçao Ambienta1. 
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ambiente e desenvolvimento visando o aprimoramento técnico dos trabalhos afins. 

2) Inserção da Educação Ambiental no Ensino Formal com o objetivo de capacitar 
profissionais e técnicos da rede de ensino municipal e estadual para introduzir 
a questão ambiental no currículo escolar; dotar a direção e professores de uma 
escola para ser um modelo piloto de aplicação da educação ambiental no currículo 
escolar. 

• r 
Além desses cursos, o IMAC participou do curso "Atualização em Educação 
Ambiental" organizado pela Prefeitura Municipal de Rio Branco com o objetivo de 
elaborar um programa de educação ambiental para a cidade de Rio Branco. 
Também organizou uma séries de eventos, produziu materiais técnicos e vídeos 
didáticos. 

r- 

O IMAC está envolvido também no "Projeto de Interiorização da Educação 
Ambiental", o qual deverá ser implantado a apartir de 1995 juntamente com as 
Secretarias Municipais de Educação do estado • 

• Centro dos Trabalhadores da Amazônia - CTA 

O Centro dos Trabalhadores da Amazônia (CTA) é uma organização não 
governamental (ONG), criada em 1981, para desenvolver um programa de educação 
popular dentro das reservas extrativistas localizadas no estado do Acre. 
Seguindo a experiência em educação, em 1990 iniciou também o programa de saúde, 
com intuito de fortalecer os postos de saúde das comunidades rurais de Xapuri. 

,r ' 

Atualmente o CTA trabalha também com desenvolvimento econômico comunitário. 
Nesse sentido está colaborando com assessoria técnica em sistema agro-florestais 
(SAFs) à Cooperativa Agro-Extrativista de xacuri. Por outro lado, está 
desenvolvendo um projeto de introdução de novas tenoloçras e de produção de 
mudas, visando o enriquecimento de capoeiras, a formação de sistemas agro 
florestais e a diversificação de produção (CTA, folheto de divulgação) • 

,.--. 

. Prefeitura de Rio Branco/ Assessoria de Meio Ambiente 

A Assessoria de Meio Ambiente da Prefeitura de Rio Branco foi criada em 1993 com 
os objetivos de: i) conservação ambiental através da recuperação dos espaços 
públicos (horto florestal, recuperação do vieviro; praças; arborização urbana) e 
íi) educação ambiental, concrentrando atividades na limpeza urbana e coleta e 
reciclagem de resíduos sólidos. 

('"' 

Essa Assessoria inaugurou recentemente a "Escola de Meio Ambiente" (EMA), com 
o objetivo de divulgar conhecimentos e estimular pr:_,. ·;as tfo - - :-·:::.. 
conservação e educação ambiental para alunos de escolas murucipaic. -~ -: er e.. .: ndo 
cursos sobre temas atuais de interesse da comunidade para a formação de agentes 
multiplicadores, tais como "Vamos Conhecer o Horto", "Reciclagem de Resíauos 
Sólidos", "Produção de Adubo Orgânico", "Produção de Mudas" e "Arborização 
Urbana". 

Também está realizando campanhas, tais como "Jogue Limpo com a Cidade", que 
divulga a legislação ambiental estadual e "Lixo vira Lixo" na mídia e executando 
um projeto de produção de papel reciclado, através de "oficinas de reciclagem" 

r 
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o qual está apresentando resultados muito satisfatórios. Já se pensa, inclusive, 
em incrementar essa produção ( de cartões, papel-carta, envelopes, cartazes, etc) 
para comerei ai i zá-t a. 

A Assessoria de Meio Ambiente da Prefeitura Mun1c1pal de Rio Branco, Juntamente 
com outras entidades estaduais ( SEBRAE, PESACRE, CNS, CT A, entre outras) 
organizou, em Rio Branco, em 1994, a primeira feira de produtos da floresta, a 
qual foi complementada pela realização de um Seminário. 

,.. 
r . Uníversidade Federal do Acre - UFAC 

A Universidade Federal do Acre participa da Comissão Estadual de Educação 
Ambiental. Também conta com um Parque Zoobotãnico, criado em 1980, no qual são 
realizadas atividades de educação ambiental voltadas para estudantes, professores 
universitários, agricultores, sediados em Rio Branco e no seu entorno. 

O Parque Zoobotânico conta com uma área de 34 ha onde estão sendo realizados 
plantios de árvores f'rutlferas, ornamentais (medicinais). Nesse também são 
realizados cursos voltados para o pequeno produtor. 

Também na UFAC funciona o Grupo de Pesquisa e Extensão em Sistemas 
Agroflorestais do Acre-PESACRE, com os seguintes objetivos: 

- desenvolver estudos e pesquisas sobre o uso sustentável dos recursos naturais 
para o Estado do Acre; 

- contribuir, através de atividades de extensão e treinamento, para a adoção 
efetiva de prácticas agroflorestais e sistemas de uso e manejo dos recursos 
naturais que levem em consideração os impactos ambientais, sociais e econômicos 
e que ao mesmo tempo viabilize alternativas de sistemas de produção sustentáveis 
para os pequenos produtores rurais; 

- promover intercâmbio técnico a nível nacional e Internacional, encontros, 
palestras, seminários e programas educacionais com ênfase nas questões do meio 
ambiente e nos sistemas sustentáveis de uso da terra para a região; 

- desenvolver ações efetivas visando contribuir e influenciar na definição da 
política agroflorestal e de setores afins (saúde, Educação, Transporte, Indústria 
e Comércio) para o Estado do Acre . 

• Fundação de Tecnologia do Estado do Acre - FUNTAC 

A Fundação de Tecnologia do Estado do Acre têm como =b i e t - :,.-,:!, cc··.:.-.-~r 
com o desenvolvimento científico e tecnológico dos setores : :·. ,,:.uu:;,, r:::.: p ubücos uo 
Estado do Acre. Neste sentido compete-lhe apoiar atividades dos diversos setores 
econômicos, através de modelo tecnológico apropriado a realidade '"'egion;-,:, 
Compete-! he ainda gerar, adaptar e transferir tecnologia ce interesse reg1ondl. 

Assim sendo, desenvolve uma series de projetos, dentre esses, o Projeto de 
Integração do Desenvolvimento baseado no Uso Sustentado da Floresta Amazônica 
(Projeto ITTO) e o Projeto de Desenvolvimento Comunitário (Projeto BID), o qual 
"objetiva proporcionar as comum d ades extrativistas acesso a tecnologias 

- ' 
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adaptadas a otimização dos recursos naturais disponíveis. 

Além desses, existem programas que visam buscar melhorias no tocante à 
educação, saúde e infra-estrutura, desenvolvidos em conjunto com o Conselho 
Nacional dos Seringueiros-CNS, o Centro de Trabalhadores da Amazônia-CTA, a 
Comissão Pró-Indio do Acre-CP!/ AC . 

. Comissão Pró-Indio do Acre - CPI/Acre 

r 

Desde 1981 a Comissão Pró-Indio do Acre vem realizando atividades educativas 
junto à comunidades indígenas localizadas no Acre, inclusive na área de atuação 
do PABI, naquelas situadas nas margens do rio laco e rio Acre. Tais atividades 
contemplam a elaboração de materias didáticos, os quais são produzidos com a 
perticipação dos grupos indígenas para os quais estão orientadas { na atualidade 
conta com 18 publicações didáticas "de autoria" escritos, em português e nas 
1 ínguas indígenas pelos índios e técnicos da CPI/ AC). 

r 

O setor educacional da CPI/Acre além de varias pesquisas educacionais em 
andamento, "procõe-se a dar continuidade à consecução de sua principal meta de 
trabalho: a capacitação progressiva de diferentes membros das comunidades 
indígenas, via processos educacionais escolares; para exercerem os novos papéis 
sociais, oriundos do reordenamento de suas retações no âmbito interno e externo, 
após a reapropriação territorial e reafirmação da identidade étnica experimentadas 
nas últimas décadas" (CPI/Acre, mimeo.).9 

Vinculado aos projeto de capacitação supra citado, a CPI/Acre executa o Projeto: 
"Capacitação d e Professores Indígenas: alternativas econômicas para 
aproveitamento de seus territórios" no sentido de manter treinamentos "já 
iniciados no campo do desenvolvimento econômico nas áreas de apicultura, 
silvicultura, recuperação de solos, introdução a agricultura orgânica, 
hortlfruticultura, enxertia, es'tarouia, placa bruta defumada, etc" ••• 

A proposta da CPI/Acre, neste sentido, é implementar uma "nova frente de 
trabalho" como atividade piloto visando "conjugar/utilizar a escolarização . 
aqulslçào da leitura e escrita • com novas práticas de desenvolvimento ligadas ao 
gerenciamento auto-sustentável dos territórios indígenas" (idem). 

Neste sentido pretende: "a) gerar novas arternatlvas económicas di racionadas à 
subsistência e comercialização; b) elevar as condições de saúde e ai imentação; e) 
garantir a conservação e a reprodução dos recursos naturais existentes nas áreas 
indígenas; sendo os principais: floresta bruta, capoeiras, es tr adas ~'9 !.:. : ·inga, 
campos, rios, lagos e animais suvestres". 

r: Desde 1986 a Comissão Pró Indío também está desenvolvendo um trabalho de saúde 
com a preocupação de desenvolver "atividades concretas para proporcionar aos 
povos indígenas do Acre um melhor nível de saúde e torná-los menos dependentes 

r 
r 

9 Tai5 cursos de capacitaçao sao reconhecidos pela Secretaria Estadual de Educaçáo, sendo 
reali~ados em função de convénio estabelecido entre a CPI/Acre e e5ta Secretaria. 

r: 
r- 
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• r: 

de recursos externos, tanto humanos quanto materiais". Neste sentido, em 1988 
estuturou um curso para capacitar também monitores de saúde pertecentes a 
diferentes etnias, o qual foi reconhecido pela Secretaria de Saúde do Estado do 
Acre e pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI). O mesmo está dividido em trés 
fases: uma primeira de fundamentação "que corresponde as noções de estrutura 
e função do corpo humano; outra que corresponde aos mecanismos da doença e 
uma terceira que é o atendimento do individuo doente onde se aplica todo o 
conhecimento anteriormente adquirido, com o objetivo de se pensar o diagnóstico 
da doença e seu tratamento" . 

r: 
r 

r- 
r 

r 

Vinculado ao curso de capacitação de monitores de saúde é realizado um curso de 
saneamento básico, em função do qual são discuti dos conceitos básicos, 
apresentadas tecnologias simplificadas relativas à captação e tratamanto da água 
e coleta de esgoto. São ainda comprados equipamentos relativos a essas (de baixo 
custo) e Instalados nas aldeias com a ajuda dos grupos iindígenas e a asssessoria 
dos técnicos da CPI/Acre. Durante as atívidades educativas são utilizadas 
maquetes caracterizando o contexto das aldeias, as quais são produzidas pelos 
próprios índios participantes do curso, como uma atividade didática. 

Em áreas indígenas situadas no município de Assis Brasil o setor de saúde da 
CPI/ Acre está realizando um projeto de aproveitamento de capeei ra e 
melhoramento de condições alimentícias. 

r 
r: 
r- . Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 

IBAMA/ Acre/Núcleo de Educação Ambiental 

Em 1992 foi instituido no IBAMA/Acre o Núcleo de Educação Ambiental, o qual 
desde então tem desenvolvido uma série de trabalhos afins, em geral, conveniado 
com outras entidades localizadas em Rio Branco como a CTA com quem realizou um 
trabalho de diagnóstico da Reserva Extrativista Chico Mendes. 

r 
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5 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PAT, NO PPCP E NO PABI; 
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

r: 

n r 

Conforme os diagnósticos da situação da educação e da ecucacão ambiental no 
âmbito das áreas de influência co PAT. do PPCP e do PABI, anteriormente 
auresenrados, percebe-se q.re há simuitu des e diferenças bastante acerrtuao as 
entre esses, as quais implicam na adoção de estratégias comuns e específrcas 
( relacionacas com cada um desses Programas considerado em parttcuia-) visando 
a implantação de um Programa Regional de Educação Ambiental, conforme será 
proposto na Parte II desse documento. 

r: Dentre as similitudes supra citadas pode-se destacar: 
r- 

r 
r 

i) a falta de articulação das atividades entre si: ou seja, ainda aue existam 
esforços para realizar experténclas educativas rei acionadas com a melhoria das 
condições sócio-ambientais a nível regional e local, estas estão dispersas através 
de iniciativas de atores sociais diversos (OrganizaçêSes, grupos e indivíduos), não 
fazendo parte de uma estratégia única, que traduza sua coerência e organícidade. 
De fato, há um desconhecimento generalizado do que fazem esses diferentes 
atores, não só observado nas relações entre os países entre si; como também ( e 
o que é mais grave) a nível interno de cada um dos países, central, regional e 
até mesmo localmente. Assim, nas reuniões conjuntas realizadas através do 
trabalho de campo nas áreas de atuação do PAT, do PPCP e do PABI, os 
participantes foram unânimes em afirmar que estavam surpresos porque não 
conheciam a experiéncia dos demais, que trabaf ham no mesmo contexto, em 
projetos de natureza similar. 

r 

r 

r 
r 

ií) a falta de informação e acesso à publicações e documentos especializados em 
educação ambiental. Apesar do Brasil, da Colômbia e do Peru contarem com um 
acervo considerável de publicações dessa natureza, nas áreas de atuação dos 
Programas em questão, são restritos os grupos que têm algum acesso as mesmas, 
tanto aquelas produzidas a nível central e regional; como também em relação aos 
países entre si ( um desconhece a produção do outro). Neste senti do, muitos 
esforços são realizados de forma superposta, com um desperdício de recursos que 
poderia ser evitado. 

r: 

Por esse motivo, recomenda-se i metalmente que sejam concem:rados esforços para, 
depois de feito um arranjo institucional para gestão do Programa Regional de 
Educação Ambiental (Parte II), viaoilizar a articuração interinstituc:onal a nívei 
interno e externo dos países envolvi dos, proprciando o mtercárnbio entre 
Instituições. grupos e indivíduos que estão desenvolvendo atividades relacionadas 
com educação ambiental, ou que têm propostas concretas neste senti do. 

(' 

r: 
r: 
r 
r- 

Recomenda-se ainda, como procedimento inicial para a lmp lantação :::: . ·e:'·c:;r' ., -' 
Programa, a organização de um banco de dados reunindo a documentação 
disponível sobre educação ambientar no âmbito dos países, que possa ser utifi:ado 
para consulta e como referencial. No caso do Brasil como essa bi bl iografra é 
vasta. recomenda-se que organize-se tal banco de dados com publicações que 
versem, p referencialmnente, sobre a Amazônia. Num segundo momento recomenda 
se que haja intercambio entre as publicações dos países envolvidos entre si. 
Recomenda-se ainda que estes bancos de dados sejam estruturados a nível locai, 
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nas áreas de i nfluéncia oc PA T ( Le!icíe. e Tabati nga); do PPCP ( Iqultos, nesse 
caso l e; do PABI (Iberia e Assis Brasi 1 ). 

Ainaa em relação às s.rnilitudes observadas em campo, destaca-se: 

r- 

ii i, a falta de pessoal capacitado para a concepção e a pratica da educação 
ambiental. Tantc no Peru, quanto no Brasil nas áreas de fronteira é significa-::ivo 
o número de docentes não-titulados vinculados ao sistema formal de ensino. Os 
mesmos necessitam permanentemente ser capacitados o que poucas vezes têm. 
ocorrido, prejudicando a qualidade do ensino aí ministrado. Neste sentido. se já 
não têm condições de cumprir sa-cisfatoriamente com seus compromissos atuais por 
falta de preparo, não poderão cumprí-los para a Impiantação de um Programa de 
Educação Ambiental a nível regional/local, que exige uma abordagem pedagógica 
global e integrada, o que deve ser levado na máxima consideração. Também na 
Colômoia (em Letícia) o corpo docente não está preparado para adotar esta 
abordagem. Tal problema se agrava quando considerado o caso das zonas rurais 
desses países, onde o problema da baixa qualificação do professorado é ainda 
maior. Em relação a educação não-formal e as experiências relacionadas com essa, 
faz-se necessário capacitar pessoal para tanto, sobretudo lideranças comunitárias, 
que, ao menos teoricamente, têm melhores condições d e realizar ir. vesti gações e 
ações localizadas. 

r 

r: 

r 

r: 
r- 

ív) a falta de conteúdos curriculares adeauados às especificidades locais e aos 
interesses dos alunos e a falta de material didático apropriado. Nas áreas de 
influência do PAT (Letícia e Tabatinga), do PPCP (Letícia e Iquítos) e do PABI 
(Puerto Maldonado, Iberia, Inãpari e Assis Brasil), as autoridades, grupos e 
indivíduos entrevistados foram unânimes em afirmar que parte dos problemas que 
o setor educativo enfrenta está relacionado com a falta de conteúdos e materiais 
didáticos adequados à real idade local. Acreditam que esse problema será 
reproduzido no caso da educação ambiental, caso esta seja concebida a nível 
central e como mais uma atividade à parte, não-articulada com as demais 
atividades educativas, sejam essas formais, não-formais ou informais. 

• Considerando os aspectos supra citados ( i i i e iv ), recomenda-se que seja 
implantado, prioritariamente, um Projeto de Capacitação de Professores e 
Lideranças Comunitárias nas três áreas em questão e que sejam consideradas 
diretrizes específicas para o caso de elaboração de material didático voltado para 
educação ambiental, as quais estão apresentadas nesse documento (?arte II i, Em 
relação especificamente ao problema da inadequação curricular, recomenda-se que 
seja desenvol vide um projeto, ae natu rez a experimental, também de forma 
simultânea nessas áreas, buscando introc uz: r a dimensão ambiental na educação 
básica. 

r: 
r- 

Em relação às simi lítudes entre as srtuações das áreas entre si em termos dos 
limites e possibilidades da educação ambiental, aestaca-se finalmente: 

r 

v) o potencial das experiências relacionadas com a educação indígena realizada no 
bôjo das mesmas no sentiao de contrib ir r · dessa rátic 

o, sem co n Ir a educação indígena com a educação ambiental ( ools não tem 
sentido falar em educação ambiental para populações indígenas;, cabe ressaltar 

muitos dos conte1;4eeg e metodologias adcbtaaas pela. primei r~ podem 
utiliza~ara pensar essa última, sobretudo acueles relacionados com a 

r 
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r: 

convivência saudável dessas pop[uções com o meio natural circundante. Neste 
sentido, ressalta-se que nos trés países envolvidos, nas áreas fronteí riças em 
questão, estão sendo desenvolvida atividades voltadas para a educação indígena 
que podem servir como refencial, a medida em que forem analisadas e discutidas. 

r: 

r- 
' 

seja desenvolvido um projeto experimental, nas 
áreas o P . e o , . · ..ç!e_ tentar apreenaer 
a interface entr índígena e a educação ambienta). 

,,,.... 
Dentre as diferenças observadas em relação a cada UJl1'tf dessas áreas, pode-se 
enfatizar o problema da dificuldade de acesso. -· l'lio caso do PPCP, este é 
particularmente acentuado, o que faz com que se tenha que buscar uma estratégia 
específica de treinamento de pessoal para atuar em projetos de educação 
ambiental e de distribuição de material didático afim. Por esse motivo recomenda 
se a implantação local de projetos experimentais de "Formação de Promotores 
Ambientais" e de "Materiais de Apoio para Educação Ambiental", 

Também observa-se Que a problemática do saneamento ainda que seja comum as 
três áreas, assume matizes diversos em função dos recursos de cada uma dessas, 
considerados pri ncipalmente em termos de experiências acumuladas a nível local. 
Neste sentido, na área do PAT Já existe um esforço sendo feito pelo setor d~ · 
saúde tanto na Colômbia quanto no Brasil, o qual deve ser consolidado. No caso - 
do PPCP e do PABI também existem esforços realizados a nível local, que devem 
ser apoiados. Neste sentido, recomenda-se a realização de projetos de educação 
ambiental voltados para o saneamento para o três Programas, mas concebidos 
diferentemente. 

1 --- ---- 

r: 
r- 

Ainda em relação ao PABI, a questão de vincular as práticas educativas às 
possibilidades de trabalho no local, foram destacadas com maior ênfase do que em 
relação aos demaís Programas. Também a nível regional, foi possível identificar 
uma série de experiências de atividades de educação para o trabalho. Buscando 
atender a ums reivindicação local, bem como fazer uso dessa experiência 
acumulada, recomenda-se a imptantação de um projeto experimental local para 
capacitação em práticas agroflorestais. 

r 
Recomenda-se ainda a implantação de outros projetos experimentais tanto na área 
de influência do PAT, quanto do PPCP e do PABI, respeitando as especificidades 
locais identificadas, as experiências acumuladas ( no sentido de consoi i dá-las, 
reproduzí-las e não sobrepor-se as mesmas) e, sobretudo, as necessidades e 
interesses das poputacões locais, as quais deverão participar da própria definição 
de tais projetos. 

/'· 
Em função da consulta realizada as mesmas, por ocasião do traba! h , 'F-: carn: o, 
visando a elaboração desse documento, pode-se recomendar a realização dos 
seguintes projetos experimentais: 

- em relação ao PAT: aúde Indígena; Produção de Papel Reciclado; ;:c:;c~çâo 
Ambiental Voltada para a Comuni a e; Saúde, Saneamento e Meio Ambiente; 
Campanha de Educação Ambiental n s Portos. 

- em relação ao PPCP: Formação de rr=== Ambientais; Materiais de Apoio para 
Educacão Ambienta!; Reciclagem dff Resíduos Sólidos: Saneamento Ambiental. 

- 
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r- 
- em relação ao PABI: Educação Ambiental no Sistema Formal em Inapari e Assis 
Brast I; Oficinas de Saneamento Ambiental; Capacitação em Práticas Ag roflorestais; 
Campanha para Mudança de Hábitos AI imentares. 

Quanto às prioridades em relação à implantação de cada um desses, deverá ser 
decidida pelos potenciais beneflciaoos, em conjunto com as autoridades locais 
competentes e de acordo com os marcos dos Programas Binacionais em questão. 

J; r 
r: 
r 
r 
0 
r- 

Quanto ao montante de recursos necessários cara essa implantação, deverá ser 
detalhado à posteriori, tão logo decidida a questão da prioridade do projeto e 
levando em consideração as estimativas realizadas em relação ao mesmo, 
apresentadas mais adiante no bó]o ó esse documento , Parte II). 

0 
r 
r 
r 
r 
r- 
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PARTE II: 

PROGRAMA REGIONAL 
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
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r 6 PROGRAMA REGIONAL DE EDUCAÇAO AMBIENTAL (PAT, PPCP, PABI) 

r 
r: 

6.1 Considerações Iniciais 

Def1 ne-se a educação ambiental como um processo que contr: b u: para que 
tndivícuos e coletividades accuír-em conneclrnerrtos acerca o as características de 
meio ambiente no qual estão integrados ( resultado da interação entre fatores 
físicos. bióticos e arrtrónicos ); tomem consciência dos problemas aaí decorr-errtes: 
sintam-se motivados para atuar no senti do de reven:ê-los. 

r Ou, dito de outra forma, como 

"e! proceso que le permite ai i ndi vi duo como render las relaciones de 
interdependencia con su entorno, social y natural, a partir dei conocimiento 
reflexivo y crítico de su real i dad física. social, política. económica y 
cultural .. ( MEN, 1993). 

Ou ainda. como 

(' 

"el resultado de una reorientación y arttculecion de las diversas disciplinas 
y experiencías educativas que facilita la perceoción integrada dei media 
ambiente, haciendo posible una acción más radonal y capaz de responder 
a las necesidades sociales " (UNESCO, 1986). 

r: 

r 

A área de abrangência da educação ambiental, neste sentido, é bastante ampla 
tanto quanto são amplos "los diferentes ambientes scciales en los cuales el hombre 
desarrolla sus acti vidades, y a través de los cuales se relaciona con la 
natural NCAt , , lzadas no 

bito da educação formal (escolarizada), quanto não-formal (não-escolarizada, -.......,._.,-e..__. 
com públicos-alvo, objetivos e metas bem definidos), quanto informar (voltada parah•· 
o grande público). 

,.. 
r 

Em relação aos procedimentos que deverão ser adotados para incorporá-la no 
sistema formal de ensino destaca-se; i)a formação/capacitação de docentes; ii)a 
revisão de conteúdos curriculares; iii) a produção de material de apoio pedagógico 
apropriado; iv ) a identificação de procedimentos metodológicos afins. Destaca-se 
ainda uma maior proximidade entre escola-comunidade. 

Em relação a educação amblerrtal voltada para o sistema não-formal, por não 
operar num conjunto de regras com estrutura, ::::urrículo, e procedimentos de 
exame mais restritos, em geral. tem mais capacidade de responder à problemáticas 
ambientais regionais/locais. No entanto, também nesse caso como no anterior, faz 
se necessária a definição de um conteúdo curricular específico, do desenho de 
materiais oe apoio e metodologias pertinentes e da formação/capacitação de 
agentes educativos. 

r- 
De todos os modos. pode-se mencionar as seguii:es características da educação 
amniental independentemente da modal ídade em questão: 

"De enfoque erm nentemente teórico-pr-éctico: 

r 
r 58 

11 
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Debe enfatizar e! estudio de la realidad ambiental y probiemática local sin 
descuidar las escalas geográficas rnayores y los niveles ae afectabitidad: 

r: 

Debe considerar medidas y acciones ccr recttvas tanto para la soluclón je 
problemas actuales como de probabJes o i ndudables rnanifes tacicnes futu ras: 

(
Deb~ dirigirse a personas y grupos que aseguren un efecto multiplicado°?\ 
creciente; ) 

Es un proceso muy dinâmico oue implica un enfoque totalizador, sistemático e 
interdisciplinarío basado en un profundo análisis crítico y reflexivo; 

Su efectividad debe ser medida en términos de cambio de actitudes y 
participación activa de la población en la generación de alternativas y eJ 
ccrnp rorniso para ta acción en ta soiución de problemas ambientales" (Centro ~ORI, 
1993). 

Em relação a esse último aspecto - a realização de uma ação para a solução de 
problemas ambientais - trata-se de um princípio pedagógico bastante bem 
reconhecido o fato de que participação numa ação concreta dirigida oara uma 
dada finalidade facilita consideravelmente o processo de aprendizagem. 

r- De fato, no âmbito das comunidades a sequência usual é de que somente a partir 
da existêncla de um problema ambiental concreto e de pessoas 
dispostas/preparadas para enfrentá-to, que viabiliza-se um processo de educação 
ambiental. Ou seja, viabiliza-se a ocorréncia de processos educativos desta 
natureza. principalmente quando o público-alvo está motivado para definir e 
participar de alguma ação prática, orientada para produzir mudança a nível local, 
regional ou nacional, através de mecanismos que vão desde o trabalho direto como 
a limpeza de um reservatório de água à uma ação judicial. 

Tal particl pação, por outro lado, pode resultar em outros benefícios tais como a 
elaboração de planos mais atrelados às necessidades locais e de implementação 
mais eficaz. Neste sentido, devem vir de encontro às necessidades e interesses 
das populações envolvidas no sentido de melhorar sua qualidade de vida e do 
meio no qual estão integradas. Devem contribuir, assim, para que se realize um 
manejo adequado dos recursos naturais ai existentes, resgatando e valorizando 
práticas tradicionais utilizadas para tanto. 

Em relação a estes recursos tais planos devem ser iniciados tentando responaer 
a três questões fundamentais, quais sejam: 

1 ) .:,Qué recursos naturales hay y cómo han sido utii;..::_._ · 
históricamente en la región? 

2) 2,Qué formas de organizac1on tradicional han existido y existen para 
su contro! y manejo? 

3) lQuienes ao rovechan de los mismos y cómo lo hacen? ( los 
difererentes grupos o actores sociales) 
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6.2 Justificativa 

A consciência de que a crrse ambienta/ está aumentando terr feito com que cada 
vez mais sejam buscadas alternativas de cesenvorvimento condizentes com um 
pad rào sustentável. 

r: 

Como no caso específico dos países do hemisféric su: esta crise assume matizes 
próprios, na medida em que está relacionada com a pobreza, ~ alternativas de 
desenvolvimento visam. sobretudo, uma melhoria da qua!id'à-6e de vida das 
populações respectivas, no sentido de permití r-l hes e acesso à oportunidaoes de 
trabalho e à serviços básicos de infra-estrutura física e social, na maioria das 
vezes não satisfeitas. 

r: 

Em relação a Amazônia, essa crise se configura de maneira bastante intensa peia 
própria complexidade que a região traduz, em função da sua diversidade biológica, 
social e cultural. Como consequência, a qualidade de vida das chamadas 
populações tradicionais (índios, extrativistas, ribeirinhos), os "povos da floresta", 
tem sido prejudicada. Estas têm sofrido o impacto~:eor:r-errteã'a-sonvivên_ç_i_~ com 
outras culturas diferentes da sua e da adoção, at um passado muito rece~; de 
modelos de desenvolvimento econômico voltados para at ~~alheias. 
Neste sentido, contam com alternatívas restritas em termos de subsistência. 

r-- 

No caso específico do acesso dessas populações à educação, por exemplo, "dates 
recientes de la Región muestran que en los sistemas educativos perststen graves 
ürnltaclones de recursos en lo que se refiere ai personal, a los medios y recursos 
didáctlcos, y a la infraestrutura física y funcional .. ( ENCALADA, 1993). 

r- 
Por outro lado. a educação oferecída através do sistema formal de ensino, com 
exceção de algumas iniciativas realizadas no âmbito da educação indígena, em/ 
geral, não contempla a veiculação de conteúdos voltados para a problemática das 
populações supra citadas e para a problemática local/reg1onal. Tampouco 
contempla informações sobre o meio ambiente no qual estão integradas; sobre suas 
características, 1 Imitações e potencialidades. 

Dentro desse quadro de preocupações surgiu a proposta de implantar um 
Programa de Educação Ambiental no âmbito dos Projetos Binacionais de Cooperação 
Amazônica (PAT, PPCP e PASI ), o qual tem sido objeto de discussão nas reuniões 
entre Colômbia e Brasil, Colômbia e Peru, Peru e Brasil. 

A Cooperação Internacional, no caso desse Programa. constitui um fator importante 
para fomentar a troca de informações, a reflexão, a concepção e a execução 
conjunta de iniciativas aessa natureza, concentranco esforços, que estão, em 
muitas situações observadas, pulverizados. 

6.3 Objetivos 

Gerais: Contribuir para que seja formalizada a cooperação horrzontat 
entre Colômbia-Brasil, Peru-Colômbia e Peru-Brasil visando a 
realização de projetos e an vidades voltados para a 
conceituação e a prática da educação ambiental na área de 
atuação do PAT, do PPCP e do PABI, respectivamente; 

r 

r 
r: 
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Estabelecer mecanismos oue permitam um intercâmbio de 
experiências e de materiais pedagógicos relacionados com essa, 
tornando mais eficazes os esforços que se realizam neste 
senti do nesses países; 

r Contribuir com o esforço que se realiza a nível interno de 
cada um desses países no sentido de realizar projetos voltados 
para ed ucacão ambiental estimulando, também nesse nível, o 
fortalecimento institucional e a articulação interi nstitucional; _ 

Contribuir para a implantação de estratégias inovadoras de 
desenvolvimento regional/local adequadas às necessidades das 
populações envolvidas e às limitações e potencialidades do 
meio natural. 

Específicos: promover a articulação a nível binacional entre as instituições 
que estão atuando em educação ambiental; 

r: promover a articulação entre essas instituições situadas 
central, regional e localmente a nível interno de cada um dos 
países envolvidos (Colômbia, Peru e Brasil); 

apoiar o fortalecimento de atividades e projetos voltados para 
educação ambiental já desenvolvidos a nível reg1onal/local; 

desenvolver novos projetos experimentais (piloto} dessa 
natureza, a nível binacional, atendendo demandas específicas 
neste senti do. 

6.4 Estratégias 

r· Criar um mecanismo de coordenação para a implantação, execução, acompanhamento 
e avaltação do Programa ora apresentado. (' 

Criar mecanismos que permitam o intercâmbio de documentos, publicações. demais 
meteriais de apoio à ativiaade educativa . 

• Detalhar o diagnóstico da problemática da educação e, carttcurarrnenre, dos 
1 imitantes e possibilidades da educação ambienta! nas áreas o e atuação do PAT, 
do PPCP e do PABI. bem como das prioridades neste senti do. 

Compati bi I izar tais priori d ades com àquelas dos cernais projetos bmacrona.s que 
serão realizados no âmbito de cada um dos Programas supra citados; 

Detalhar e Progama ora apresentado nc âmbito do PAT, do PPCP e do PABI. 
compati bi I izando-o em termos de viabilizar a cooperação binacional em relação aos 
mesmo, elaborando o cronograma e custos respectivos. 



Realizar reuniões para analisar projetos de educação ambiental que já estão em 
curso a nivei interno dos países e que, eventualmente. poderiam ser 1mplantaaos 
na área ae atuação dos Programas em questão. 

Implantar projetos expertmenrals de educaçao arnbi ema! nc árnbitc do PA', do 
PPCP e co PABI. quais sejam: 

r: 
A Dimensão Ambientai na Educação Formal: 

Interface: Eaucação Ambienta! e Educação Indígena. 

Implantar ainda no bôjo dos três Planos/Programas ccnsí der ados: 

r 
r: 
r-. 

r 
r: 
r 

Capacitação de Professores e 

Capacitação de Lideranças Comunitárias. 

Implantar projetos experimentais de educação ambiental no âmbito de cada 
Programa Binacional considerado em particular relacionados com o setor formal. 
não-formal, informal de educação, quais sejam: 

no âmbito do PAT: Saúde Indígena;, l' 

Produção de Papel Reciclado; 

Educação Ambiental Voltada para a Comunidade; 

Saúde, Saneamento e Ambiente; 
r> 

Campanha de Educação Ambiental nos Portos; 
r: 

no âmbito do PPCP: Formação de Promotores Ambientais; 

Materiais de Apoio para Educação Ambiental; 

Reciclagem de Resíduos Sólidos; 

r Saneamento Ambiental. 

no âmbito do P.A.BI: Educação Ambiental no Sistema Forma! em Ifiapar i e Assis 
Brasi I; 

Oficinas de Saneamento Arnbtenral: 

Capacl taçao em Práticas Agrofloresta,s: 

Campanha Para Mudança de Hacrtcs Alimentares. 
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6.5 Operacionalização 

(', 
. 1 

O Programa Regional de Educação Ambier.tal ( reiativo ao PAT, PPCP e PAB!i, ora 
apresentado, deverá ser analisado, discutido, revisado por representantes de 
instrtuiçõas que estarão envolvidas com sua implantação e por lideranças 
comunitárias com as quais se pretende trabalhar de forma conjunta. 

Esse Programa tem como público-alvo o conjunto da copuiação das áreas de 
atuação do PAT, do PPCP e do PABI, uma vez que prevê a realização de· 
atividades voltadas para a educação formal (escolarizada), não-formal ( não 
escolarizada, mas com objetivos, metas e públicos bem definidos) e informal 
(voltada ao grande público). Contempla a educação indígena {ou etnoeducação. 
conforme denominada na Colômbia ou educação bilingue, no Peru) somente nos 
seus aspectos de interface com a educação ambienta!. 

Conforme se afirmou em todas as reuniêíes realizadas por ocasião do trabalho de 
campo (em Bogotá, Letícia, Tabatinga, Manaus, Lima, Iquitos, Puerto Matdonado, 
Iberia, Inapari, Assis Brasil, Rio Branco, Brasília), tal Programa não pretende criar 
nada novo, diferente do que se tem ou do que se o ropõe a nível regional/local 
em relação a educação ambiental, seja no âmbito do PAT, do PPCP ou do PABI. 
Para sua concepção procurou-se, assim, seguir à risca as necessidades e 
interesses manifestados em relação ao mesmo por instituições ou grupos com os 
quais se teve oportunidade de discutir. Dessa forma, espera-se que reflita suas 
preocupações. 

Por outro lado, compartilha-se com a idéia levantada em várias oportunidades por 
representantes de instituições com as quais se teve oportunidade de reunir, que 
a concepção desse Programa estará finalizada somente depois que as populações 
locais - principais interessadas - concordarem com as diretrizes, objetivos, 
estratégias afins e/ou realizarem alterações ou acréscimos julgados necessários. 

r 

Tal Programa contempla a realização de projetos expertmentats (piloto), a nível 
binacional, que possam funcionar como multiplicadores. Um desses projetos "A 
Educação Ambiental na Educação Básica Primária " é comum aos três Programas 
PAT, PPCP e PABI, na medida em que diz respeito a uma demanda generalizada: 
na área de atuação desses Pogramas o problema da inadequação curricular, da 
falta de capacitação de docentes, da falta de material didático apropriado nas 
escolas, associado à problemas como evasão e repetência foi abordado de forma 
absolutamente recorrente. r,j 
o Projeto "Interface: Educação Ambiental e Educação Indígena" também é comum/:f 
aos três Programas na medidade em que pretende promover o intercâmbio de 
atividades e propostas de educação indígena (as quais i ncornor .. · · ·· -~:, 
ambientais), atendendo expectativas expressas neste .c_.cnti do por oarts de 
instituições e grupos que se teve oportunidade de contatar durame o trabalho 
de campo, 

O Programa de Capacitação de Professores e Lideranças Comunitárias é comum ao 
PAT, PPCP e ao PABI, conforme previsto no Termo de Referência dessa 
con su I tori a. 
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Os Projetos Experimentais são específicos, relacionados com cada um cos 
Programas em particular. uma vez aue foram elaboraaos em função de aemancas 
específicas identificadas atr avés do trabalho de campo em relação aos mesmos. 

r: 

O Programa Regiona! de Educação Ambientai ( PA T, FPCP, PABI), como o rooosro 
nesse momento, dever-á ser implantado num prazo estimado em 3 anos, no fina! dos 
cuals, espera-se que seja desdobrado por iniciativa local/regional. Está 
d.scriminadc em etapas complementares entre si, cujas atividades deverãc ser 
realizadas de forma subsequente ou concomitante, conforme j ui gar-se mais 
apropriado. Tais etapas são comuns ao PAT, PPCP e ao PABi, quais sejam: 

Etapa 1: Ar ranjo Institucional 

Etapa 2: Início da Articuiaçào Interinstitucional (a nível interno de cada país 
e a nível binacional em relação a cada Programa); 

r: 
Estruturação de Bancos de Dados; 

Detal hamento dos Projetos Experimentais. 

,,..... Etapa 3: Implementação dos Projetos Comuns ( PAT, PPCP, PABI) 

Implementação dos Projetos de Capacitação (~rofessores e Lideranças) 

Implementação dos Projetos Experimentais 

Etapa 4: Realização de Seminário Internacional 

6.6 Etapas 

Etapa 1: Arranjo Institucional 

Duração: 6 meses 

Constituição de Comissão Coordenadora: 

Deverá ser, i nicialmente, conformada uma Comissão Coordenadora inter: nstrtucronal 
e mtersetortal. nos níveis centrai, regional e/ou local de cada país, e em relação 
a cada Programa (PAT, PPCP, PABI), a qual ficará encarregada de todas as 
atividades relacionadas com o dataínarnanro, lmp tarr acêo. ·.,_-:-;e~·. ':"'1hamer,· ,. 
aval i acão do Programa em questão. Essa Comissão frear a encar re suc e, at n o a ue 
buscar apoio financeiro, administrativo e técnico em seus respectivos países e a 
nível internacional, para que o mesmo tenha condições de ser viabilizado. ( ' 

Reunião Interna: 

Tal Comissão aeverá reunir-se, primeiramente, a nível ae cada país para discutir. 
revisar, complementar esse Programa, bem como para atribuir competências 
relativas ao mesmo. 
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No caso da cororno.a, recomenda-se que esta reunião seja reali z ao a em ~om 
representantes da Comissão Coordenadora a n ív el centra; ( que será a ~i-a 
implantação de PAT e do PPCP) e representantes da Comissão Coordenadora 
regional/local do PAT e do PPCP (que poderá ser in-::egrada por reoresentantes 
das mesmas instituições). 

No caso do Peru, recomenda-se que seja realizada uma reun:ào em(Íquitos) outra 
em Ifiapar: com representantes da Comissão coordenadora a nív~al (que 
será a mesma para a implantação do PPCP e do PABi) e representantes das 
comlssões regionais/locais respectivas (uma em relação ao PPCP e outra em 
relação ao PABI ). 

·_;:::~~,___,_, --=::.co.menda-se que seja realizada uma reunião em Tabati r.ga 
outra e Brasi com representantes da Comissão Cooraenador nível 
central ( mesma para implantação do PAT e do PABI) e representantes 
das Comissões regionais e locais respectivas ( uma em relação ao PAT e outra em 
relação ao PABI). 

Recomenda-se ainda aproveitar esta oportunidade para c lscutir--ee a viabuldade 
de alocar um técnico de uma das instituições representadas na Comissão 
Coordenadora a nível regional de cada um dos países, em relação a cada um dos 
Programas, para ficar exclusivamente trabalhando para a implantação ao Programa 
Regional de Educação Ambiental, o qual ficaria sediado em Letícia (dois técnicos), 
em Icuitos, em Iberia-Inapari, em Tabatinga e em Rio Branco-Assis Brasi 1. 

Esse técnico deve funcionar como mediador entre os diversos níveis de 
coordenação. Preferencialmente deve ser oriundo da área na qual vai exercer o 
trabalho e ter experiência profissional em em projetos voltados para o 
desenvolviemnto sócio-económico que implicam gestões i nteri nstitucionais/ 
i ntersetori ais. 

Nessa mesma opor tunr d ade deverá ser identificado um espaço físico que servirá, 
de sede, a nível local, para o Programa no âmbito do PAT, do PPCP e do PABI. 
Nesse local serão guardaaas as documentações referentes ao Programa e i nstaiado 
um banco de dados sobre educação ambienta!, do q uai se tratará à posteriori. 

Reunião Binacional: 

Finalizado o arranjo institucional em cada um dos países reiacíonado com a 
rmclantacão do Programa em questão, deverá ser realizada uma reunião binacional 
entre as Comissões Coordenadoras regionais e/ou locais de cada um dos 
programas (PAi, PPCP, PABI). ou seja, deverá ser realizada uma reunião da 
Comissão coordenadora do PAT. do PPCP e do PABI. ,-. 

Etapa 2: Início da Articulação Interinstitucional (a nível interno de cada 
país e a nível binacional em relação a cada Programa); 

Estruturação de Bancos de Dados; 

Detalhamento dos Projetos Experimentais. 

Duração prevista: '.: meses 
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Articulação Interinstitucional: 

,,_ 
) 

Ame a que estejam senco feitas urna serie dE 1n1cia:rvas tanto ria Colómbia cua-ito 
no Brasil e no Peru relacionadas com a ec ucaçãc ambiental, a troce de 
informações em termos de conceitos e experrencias entre ess es é muito reduzrda. 
não só a nível b+nacronal, come também a nível interne de cada um desses países. 
Mesmo a nível local, muitas vezes acontecem casos ae uma i nsttrutção desconhecer 
o traoalho aue realiza a outra (j"! natureza srmuar. 

e A nível nacional: 

- Em rei ação à Colômbia, em rei ação ao PA T e ao PPCP, promover intercâmbios 
entre: 

· O Programa de Educação Ambiental do MEl'i, a Coordenação de Educação 
Ambiental do INDERENA (ou substituta) e a Secretaria Departamental e Municipal 
de Educação de Letícia e de demais rnunicíoios da área de atuação do PAT e do 
PPCP para discutir a viabilidade de adoção, a nível local, do documento 
"c:ducación Ambíental. Capacrtación de Docentes de Básica Primária", elaborado 
pelo INDERENA. 

· O ICFES, o CEP/ Amazonas. a Estação Experimental da Universidade Nacional em 
Letícia e a Escola Normal de Letícia para discutir a pertinência e viabilidade de 
estruturar um curso de capacitação em educação amoiental para alunos egressos 
dessa Escola pois, conforme ressaltado, estes têm dificuldades para continuar seus 
estudos em Letícia por falta de opções. Ta! curso poderia ser estruturado como 
um Sub-Projeto do Projeto "Ciências Naturales y Biologia: Proyecto Integrado de 
cacacltacíón Amazonica". 

· O Programa de Educação Ambiental do MEN, o ICFES, e a Estação Experimentai 
da UN em Letícia, o INDERENA, o SENA, a Secretaria Munici pai de Ed ucacão de 
Letícia no sentido de estudar a possi buldade de ampliar a área de abrangência 
do "Programa de Difusión, Sensibilización y Reflexos sobre el Uso y Manejo de los 
Recursos Naturales" estendendo-o para a região do PPCP. 

- Em relação ao Brasil. em relação ao PAT e ao PA6I, promover Intercãrnbtos entre: 

· A SEDUC/Amazonas, a Inspetorta de Ensino e a Secretaria Municipal de Educação 
de Tabetl n ga, de São Paulo ae OI ivença, ae Santo Antônio de Iça e de Ben1ami r 
Constant e representantes do setor ed ucacronal de Vi la Ipí ran ga e Vi1a 3ittencourt 
para: í )discutir a viabilidade de adoção, a nível local, do documento "Guia de 
Educação Ambiental"; 2)i ntrod uz: r atl vi d ades e p rojetos voltados para a ec ucação 
ambiental no "Plane Decena! de Educação" elaborado pela Secretaria Municipa: de 
Educação de Tabatinga, bem/como procedimentos para ooeracionalizá-lo. 

A coor-cenacêo de Educa~o Ambiental da Secretaria Estadua: de Educação do 
Acre. a Assessoria de Meio mbíente da Prefeitu ,a de Rio Branco e a Secretaria 
Municipal ce ::ducaçào de ssis Brasil para estudar a viabilidade de implantar, 
a nível local "Oficinas de R ciclagem", elaboraoo por essa Assessoria voltado o ara 
a produção de papel reciclado. 
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A Igre_1a Católica de Assis Br asf e o IMAC visando apoiar a campanha que essa 
desenvolve em Assis Brasil voltada para limpeza púbnca. 

Em r el acão ao Peru, em r eracão ao PPCP e ao PABI, p rornover ir'tercârrib1os 
er.tre: 

· O Min1stér:o de Educacão. a UNAP e o IIAP visanco apoiar o Projeto de Pesquisa 
"Educaclón para ei Desarrollo Amazonice". 

· A Direção Regíonai de Educação de Lo reto. a APECC e o INRêNA nc senti do de 
avaliar a vi ao ili dade de organizar um curso de educação ambientai para docentes 
na área de atuação do PPCP, estendendo a mesma até I ouítos. 

· A Direção Sub-Regional de Educação de Madre de Ores, a APECO e o INREt-.JA no 
sentido de avaliar a viabilidade de organizar um curso de educação ambiental 
para docentes na área de atuação do PABI, estendendo a mesma até Puerto 
Ma!donado. Visando iguaimente avaliar a viabilidade de organizar um curso de 
capacitação vo!tadc para alunos da secundária ao Cole qio 2 de Mayo, localizado 
em Iberia, os quais, em geral. não térn oportunidades a nível local de continuar 
os estudos. 

· O CRODE para discutir o Programa Regional de Educação Ambienta! no âmbitc 
do PPCP. 

· As entidades que elaboraram a .. Prop uesra de Política Educativa da Sub-Região 
de Madre de Dios" para estudar a pertinência e viabilidade de introduzir nessa 
mesma recomendações acerca da educação ambiental. 

e A nível binacional, promover intercâmbios entre: 

O MEN/Programa de Educação Ambiental. o MEC/Coordenação de Edu::açào 
Ambiental e e Ministério de Ed ucaçào do Peru para trocas dE- 2xperiências, 
documentos, p u bl icaçõas, etc. 

· Unrversidade ae la Amazonia (em -:::aquetá), Universidade Federai do Pará (em 
Belém) e Un1versidad Nacional de la Amazónia Peruana (em Iquitos,\ 
representantes nacionars e a Associação de Universidades Amazó-ucas para discutir 
seu envolvimento com e P1-ogra:na ora apresentado. 

· INDERENA/Coordenaçãc do Meio Ambiente (ou substituta), I8Atv1.4/Divisào de 
:ducação Ambiental. Il~R~~~A. e APECO para trocas ae experiências. cocumentos, 
pu bucacões, etc. 

· A. Ut'-l, o ICF::S. a U ru ver al d ade Federal do Amazonas/CCA, o rnsntcto Nacional 
de Pesquisas Amazônicas, o Sít-.JCHI, o Instituto de Investigaciones de la Arnazorua 
Pe:-uana, a UFPA para drscu n r seu envo.vimentc com o ;:irograma ora ao re sent adc: 

· A Secretaria Deoartamental de Educação e CEP (em Letícia); a secretarta de 
Educação e de Desporto de Estado do Amazonas: o In stl tuto de Educação ~ural do 
Amazonas ( IER/ AM ); a D1 reción Reg íona! o e t.oreto para trocas de experiências, 
documentos, cubucações, etc. 
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· 01-ganizações-Não-Governamen:ais locali::adas nas áreas de atuação do PAT, de, 
PPCP e do PABI com o mesmo p rooósrto, 

1-.. Secretaria de Educação ao Estadc de Acre e a Direcào Sub-Regional :ie 
Ec ucaçao de Madre de Dios par&. troces de exper rénctas. documentos. publicações, 
etc. 

· O Proj e to Especial Madre de Díos, o centro ECRL o Corise: no Nacional dos 
Serrn g uei ros, o PESACRE, a FUNT AC, a Assessoria de Mero Ambioeme da Prefeitura 
Munic:pal ae Rio 6rancc, com o mesmo propósito e com o p roposrto ce estudar a 
viabilidade da reatiz acão conjunta da "II Fe1 ra de Produtos da Floresta" dando 
continuidade aquela realizada em 1994 em Rio Branco. 

Estruturação de Bancos de Dados 

Nas áreas de atuação do PAT, do PPCP e do PABI existe urna caréncia oe rnaterral 
informativo acerca de conceitos e experiências desenvoi vi dos em relação a 
educacão ambiental tanto a nivel interno dos países, quanto a nível internacional. 
Neate sentido foi pensada a estruturação de bancos de dados, localizados em 
Letícia, Iquitos, Tabati n gã, Ifiapari e Assis Brasil. 

Tais bancos viabilizarâo e acesso a informação à todas instituiçêles e grupos 
envolvidos com o Programa a nível regional/local em cada país e em refação a 
cada programa. 

Esses contemplariam tanto publicações e documentos soo re educação ambi ental, 
como também materiais audiovisuais, levantados a nível interne de cada um dos 
países como. por exemplo. na COA. no INDERENA. entre outras instituições na 
Colômbia. Também seriam buscados materiais dessa natureza junto à instituições 
internacionais como a UNESCO, o PNUMA, etc. 

o mesmo seria atualizado permanentemente e divulgado através de bcretim, 

Etapa 3: Implementação dos Projetos Experimentais 

D u r-acão p r ev i sta: 24 meses 

Pi-ojetos Comuns ao PAT. ao PPCP e ao PASI: 

t-. Dimensãc Ambienta! na Educação Sasica Pr imari a 
Inter'face: Educação Ambiental e Educaç.ào Indígena 
Capacitação de Professores 
Capacitação de Li de ranças Comunitárias 

Prnjetos no âmbito de PAT: 

Saúde Indígena; 
Prod ucào de Pape! Reciclado; 
~ d ucacão Ambiental Voltada para a cornun. a ade; 
Saúde, Saneamento e Ambiente; 
Campanha de Educação Ambiental nos Por-tos 

----------------~------- 
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r 
r Projetes no âmbito do PPCP: 

,,.... 
Formação de Promctores Arnbíentars: 
Materiais de Apo.o p ar a ::ducaçào Amb1ê::,:al 
Reciclaqern de Resíc uos Sólí dos: 
San eamentc A m b I enta.. 

ProJetos no ârnbi to ao P.!.5I: 

Educação Ambiental no Sistema Formai em Inaoan e Assis Brasu: 
Oficinas de Saneamento Ambiental; 
caoecltacac em Práticas Agroflorestaís: 
Campanha Para Muaança de Habitos AI imentares. 

Etapa 4: Realização de Seminário Internacional 

Uma vez realizados os projetos e atividades relacionados com o Programa ora 
proposto deverá ser realizado um seminário internacional pela Colômbia. Peru e 
Brasil para discussão dos resultados e desdobramentos respectivos. 

Tal seminário, assim, deverá ser desdobrado em grupos de trabahos para 
eiaboracão conjunta de propostas neste sentido em relação a cada Programa (PAT< 
PPCP e PABI ), considerados em específico. 

6.7 Cronograma (Total: 3 anos) (ver figura em anexo) 

6.8 Custos Estimados 

ETAPA/ ÍTEM 

1: Arranjo Institucional 

Diárias para reuniões regionais/locais ( PA T, PPCP, 
PAB1) , 

15.000 

Passagens oar a reuniões regionais 1 o,ooc: 
Deslocamentos para reuniões binacionais 15,000 

Estadia para reuniões binacionais 10.00C: 

Material de apoio 2,000 

2: Articulação Interinstitucional / Banco de Dados / E::Jo.l)oração Pro1etcs 

Custos recaís 15,()00 

Intercàmbio internacional 3C,JO 

- 
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ETAPA / ÍTEM CUST0-US$ 
,,,.... 

3: Implementação Projetos Comuns. Capacitação, Experimentais 

A üírnensao Am.c'len:a: na Educação Basicz, Prrmar-a 125 .coc 
Interface: Educaçãc Ambienta! e Educa:::àc Iriaigena 59,.200 

Capacitação de Professores 213,000 

Capacitação de L1 der ancas Ccmu n rtar ias 51.000 

Saúde Indígena (PAT) 12,000 

Produção de Pa;:ie! Reciclado (PAT) 23,000 

Educação Ambiental Voltada para ã Comunidade { PA T .J 37,500 

Saúde, Saneamento e Ambiente (PAT) 63,000 

Campanha de Ed ucacào Ambiental nos Portos ( PA T) 

Fcrrnacãc de Promotores Ambientais ( PPCP J 

15,000 

144,000 

Materiais ae Apoio para Educação Ambiental ( PPCP) 67,000 

·~eciclagem de Resíduos Sólidos (PPCP) 

Saneamento Ambiental ( PPCP) 

18,000 

20,000 

Educação Ambiental no Sistema Formal ( PABI) 

Oficinas de Saneamento Ambiental ( PABI) 

39,500 

48,500 

Capacrtaçac em Práticas Ag roflorestars ( PAB!) 47,500 

Campanha Para Mudança de Habitas Alimentares 
( PABI) 

19.500 

4: Seminário Internacional 

Passagens 15.000 

Estad la e ai imentacãc 1 O,OOú 

Material de apoio 2.000 

TOTAL GERAL 1,126,700 
r Resumo aos Custos =st1maaos: 

Projetos e Atl vi daues Comuns - 
ºroJetos no Amoito ao PA T - 
ProJetos no Amoito de PPCF - 
Projetos no Âmbito do PABI - 

uss 572,200 
150,50(' 

º 55.00C: 

r: 
r 
r 

TOTAL GERAL 
ta anos PAT. PPCP, PABI) 

US$1, 126,700 
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CRONOGRAMA DO PROGRAMA REGIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PAT, PPCP, PABI) 

ETAPA ANO 1 ANO 3 

ETAPA 1: Arranjo Institucional 

ETAPA 2: Articulação lnterinstitucional 

Estruturação de Bancos de Dados 

Detalhamento dos Projetos Experimentais 

ETAPA 3: lmplemontaçáo dos Projetos Comuns, de 
Capac..ição e Experimentais (PAT, PPCP, 
PABI) 

ETAPA 4: Realiz.scáo de Seminário Internacional 

1. 
'·· 1. 

,Z/ 



(' 

QUADRO SÍNTESE DO PROGRAMA REGIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

- 1 ANO 1 ANO 2 ANO 3 

r 
r: 

GERENCIAMENTO REGIONAL 00 PROGRAMA 
[X] Seminário 
lnter-naciona, 

[X] Definir arranjo 
institucional ($52,000) 

]--> Artículaçao interinstitucional (interclmbio inter-nac./custos locais -$40,000) 

]--> Estruturar 
Banco de Dados A1imentaçao e uti7izaçao de banco de dados-------->> 

]--> Elaboração de 
Projetos 

Honitoramento e modificaçao de rumo/ e7aooraçao novas 
;n,ciativas ------->> 

seminário Internacio~al 
($27,000) [X) 

IMPLEMENTAÇÃO -DE. ·PROJETOS COMUNS AO PAT, AO PPCP E .so PABI 

(' 

,. 
[--> Di111ensào Ainbiental na Educação Sásica'.2 anos-S125,000) li 

il 
,! 
li 

}--> Capacitação de Lideranças !I 
_comunit:rias (ano 2: $51 ,OOO) . :1 

PROJETOS ·NO AMBITO -DO PAT· 1! 

}--> Interface: Educaçlo Ambienta1/Indigen•2 anos-$59,200) 

]--> Capacitação de Professores 
(ano 2: $118,500) (ano 3: $94,000) 

r-. 
i 
\1 
!I 
\I 
:1 

\\ 
1j 
li J--> campanha nos Portos ii 

{ ano 2 : S 1 5 , 000} lj 
11 

}--> Saúde Indigena (2 anos: $12,000) 

]--> Produçao de Papel Reciclado (2 anos: $23,000) 

)--> Educação Ambiental comunitário 
(ano 2: S37,500) 

]--> Saúde, Saneamento e Ambiente (:Z anos: $63,000) 

-PROJETOS NO ÂMBITO DO PPCP 
]--> Formação de Pr-omotores Ambientais 

{ano 2: sai ,500) {ano 3: $62,500) 

]--> Materiais de Apoio (18 meses: $67,000) 

]--> Reciclage,11 de Residuos SólidcJs (2 anos: $18,000) 

J--) Saneamento Ambiental 

PROJETOS NO ÂMBITO DO PABI 

]--> Educação Ambiental no Sistema Formal(2 anos: $39,500) 

r 
r- 

]--> Oficinas de saneamento Ambiental 
(ano 2: 29,500) cano 3: $19,000) 

]--> Capacita~ao 8111 Práticas Agroflorestais 
cano 2: $47,500) 

]--. Campanha D/ Mudar Hábitos- Alir,en-;:. cano 2: $19,5001 

VALOR TOTAL $92,000 $607,517 $447,183 
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r- 
13 

A DIMENSAO AMBIENTAL NA EDUCACAO BASICA PRIMARIA 

Justificativa: 

r-, Na área de atuação do PAT, do PPCP e do PABI. os problemas da educação básica 
refletem-se. em geral, em altas taxas de evasão, reoeténcra, regressão cognitiva, 
conforme r esaattado, de forma recorrenrn. por representantes de i nstttu: cões 
educativas com os quais se teve oportunidade de reunir regional/local mente. 

r 

Esses problemas são decorrentes da interação de uma serie de fatores 
destacando-se, dentre esses, aqueles econômicos, ecológicos, sociais, culturais e 
aqueles internos ao funcionamento do sistema formal de ensino procrtarnente dito. 

r 
r: 

Quanto aos primeiros fatores. têm a ver com os problemas , ntrínsecos ao contexto 
no qual essas instttuições educativas operam. e com o perfil sócio-econômico do 
corpo discente respectivo, em função do qual frequentar a escola nem sempre é 
uma prioridade. 

r- 

Quanto aos segundos fatores, têm a ver com as graves !imitações que tais 
lnstítulcões enfrentam em termos de recursos técnicos, financeiros e 
administrativos. 

r 

Considerando apenas as I imitações em termos de recursos técnicos, destaca-se a 
d ífículdade de acesso, por parte dessas lnstf tulções, à materiais de apoio para o 
desenvol vímento de atividades pedagógicas. Destaca-se ainda o problema da baixa 
qualificação dos professores vincuiados as mesmas, cuja grande maioria (mais de 
70%) não é titulada, o que é agravado pelas poucas oportunidades que têm de 
acesso a cursos de reciclagem e capacitação. 

Tais I imitações contrí buem, assim, para que estas instituições produzam uma 
educação cujas formas e conteúdos não estejam adequadas às especificí d ades dos 
contextos supra citados (naturais e culturais) e as necessidades e interesses dos 
públicos para os quais estão orientadas. 

Frente a esse quadro, têm sido realizados esforços por parte dos governos 
peruano, b rasi lei ro e colombiano, visando que o mesmo seja reverti do, o que pode 
ser percebido, entre outras inlclattvas. peio apoio e íncentrvo que têm prestado 
a realização de experiências alternatívas em termos do funcionamento escolar, como 
por exemplo, na Colômbia. aquelas que seguem a orientação da Escola Nova. 

r: 

Também podem ser destacados exemplos dessa natureza, nesses países, 
relacionados com a tentativa de incorporar a euucação ambiental à educação 
básica. No Peru a exper rência do Projeto "Escuela, l:.cología y Comunidad 
Campesina" (PEECC), voltado para a área rural andina, é ilustrativa neste sentiao. 
Esta tem implicado na definição/emprego de rc·vc.,· .. ::.,,.·· ·,;··· :~:: · .. ,. 
materiais dí datices e metodologias, concebí dos levando em consi oeraçac a rean oaae 
natura! e cu 1 tu ral aí i d enti fl cada. 

r: No caso da Amazônia, torna-se igualmente necessarra a adoção de estratégias, por 
parte do setor educacronal, que partam das especifícidades sociais, ecológicas, 
econômicas e cultur ais respectivas, r&valorizanac, mctusrve, corinecrmentos e 

r: 
r 
("· 



r. 
r: 
r-. 

r 
r: cr-átlcas tr adicionais das populações indiger,as, ribeirinnas, extrativistas de 

convívio harmônico com a natureza utilizadas peras mesmas. /.. Educação Indígena 
(ou Etnoeducação na Colômbia, ou Educação Bilingue, no Peru) realizada nos 
países considerados está orientada neste sentloc. contando Já com uma série de 
experrências desenvolvidas no contexto amazónico. 

r. 
J\ r 

Quanto as expenencias em educação ambiental, nesses países, no contexto 
arnazoruco, nas escolas primárias (de 1 grau no Brasil) são em número mais 
reduzi do, estando voltadas, em gerar, para a realização de arivi dades bastante 
pontuais tais como o cultivo de hortas, a promoção de eventos em datas fest1 vas 
(dia da árvore, dia da terra, etc), a real ízação de palestras pontuais. Essa ,01 
a situação encontrada em escolas visitadas quando realizou-se o trabalho de 
campo nas áreas de atuação do PA T, do PPCP e do PABI. 

r- 
Em função das ccnsl darações supra citadas elaborou-se este c roieto. 

0 

r 
r: 
(' 

Pretende-se através do mesmo, realizar a revisão curricular, a produção de 
material didático, a capacitação de professores, a introdução de novas abordagens 
metodológicas, de forma integrada e conjunta. no sentido de incorporar a 
educação ambiental à ed ucecão básica em escolas selecionadas à priori no âmbito 
dos programas em questão. 

Privilegiar-se-á a realização de tais experiências junto a alunos e professores do 
primeiro e segundo ano do 1 grau (primária) àe tais escolas. 

,,-.. Objetivo Geral 

r· 
r> 

r 
0 

. contribuir para a melhoria da qualidade de ensino primar10 
através da incorporação da dimensão ambiental aos processos 
educativos respectivos. 

Objetivos Específicos 

incorporar a dimensão ambiental nas atividades educativas 
voltadas para a 1 e 2 séries do ensino primário { 1 grau no 
Brasil) em seis centros educativos, localizados em Letícia e 
Taraoaca, r.a Colômbia; em Iouitos e Iberi a, no Peru; em 

1 Segundo a UNESCO (1979) se podem conceber diversas aproximações em relaçao a incorayào do 
coeeenerree ambien-::al à educaçao eas+ca , "desde el punto de vista de las estru-curas ·y sistemas de 
formacion-educacion utni;:ados (t!j.: ambientalizacion de los eur-r-i eu tos ae cada discip~ins. 
ccncece+en de currículos ;r.terdiscip~ inarios, desarrol1o de cursos de ,mciacion, o práct,cas 
educativo-ambientales en finde cur r i cu'tc}. Por otra parte, és tambier, posible imaginar cHversas 
so iuc,ones a l proo lema de la e laboraci on de un conteni do educacional ambienta 1 i .:ado ( ej. : arti culacion 
de la cimensión amoiental entorno de conceptos fundamentales, entorno a temas o proolemas 
ambien-::ales). En fin, son concebible~ diferentes procedimientos didàcticos-pedagó9icos Que permitan 
canalizar la formación-educacion ambiental (ej.:el desarroilo de módulos educativos, de proyectos 
de ensenanza-aprendi:aje orientados a la solución de problemas y a la ac~ion, de itinerarios de 
interpretacion ambiental, oe sis-::emas oe símu1acior. y juesos ambientales)". 



Tabatinga e Benjam:n consrant, nc Br-asi í;: 

. realizar a revisão currrcurer da programação aestas series 
ao ecuanco os conteúdos respectivos à realidade social e 
natural i o entificada: 

. identificar íadapta, /p rco uzl r material didático ao eq uado à 
nova p roçr arnaçãc curricular; 

. r: 
r 
r 
r- 
0 
r 
r 
r 
r 
r,. 
r, 
r 
r-. 

r> 
r-. 

identificar/adotar metodologias afins; 

capacitar docentes. 

Pú b I ico-al vo: professores e alunos da ~ e 2 séries do 1 grau (da primária) 
de seis centros educativos localizados em Letícia, Tarapacá, 
Icuitos, Tabatinga, Benjamin Constant e em Ibería 

Duração: 2. anos 

Entidades Envolvidas: 

na Colômbia: 

. a nível central: 

a nível regional/local: 

MEN/ Programa de Educação Ambiental e 
UN/Instituw de Estudos e Meio Ambiente; 
CEP - Amazonas; Secretaria Municipal de Educação 
de Letícia; Serviço Seccional de Saúde, SENA, 
centros educativos envolvidos, entre outras. 

no Peru: 

a nível regronaf/local: 

Direção Naciona! de Tecnologia ao 111 nlstérto de 
Educação do Peru, AP!::CO, INRENA; 
Direção Regional de Educação e de Saúde de 
Loreto, IIAP, ISP Loreto (em Iquitoa); Direção 
Sub-Regional de Educação e de Saúde de Madre 
ae Dics ( em Puerto Mal donado), Colégio .2 de Mayo 
( em Iberia), entre outras. 

a nível central: 

no Brasil: 

ó. nive! regionai: 

MEC/Coordenação de Educação 
!8AMA/Departamento de Divulgação 
Científica e Educação Ambiental: . 
SEDUC - Amazonas; UFAM/Centro d<: 
Arnbrerrtais: 

Ambienta!, 
Técnico- 

. a nível centrar: 

2 Ainda que as localidades de Icuitos e Benjamin Constant não façam parte da área d~ atuação 
do PPCP e ao PAT, sao importantes como centro de referência a nivel regional (Iauitos) e local 
/Benjamir Constant). 



7 ti 
r 
r: 
r-. 

a nivel local: Secretaria Munic:i;)a! de Educaçãc de Tabatf nça e 
de Benjamin Constam: Centro de Tr si riamente do 
Alto Sol irnões. Ir:spetoria de E nsi no, centros 
educativos. envolvi dos. entre outras. 

Operacionalização: 

Fase 1: Trabalhos Gerais Iniciaís:Constituição do Comité Técnlco: 
or santzecão de sernrnãrtc Interno; 
Seleção de Centros Educativos. 

Duração: 5 meses 

r 
0 
r- 
r 
r 
r- 

Constituir. em cada país, um Comitê Técnico, conformado por representantes das 
entidades envolvidas na execução desse projeto, que ficará encarregado de: 

. Promover um Seminário para apresentação/discussão das experíénclas que vern 
sendo realizadas no país relacionadas com a incorporação da educação ambiental 
à educação básica. 

No case da Colômbia. ta! Seminário deverá ser realizado em Letícia, contando com 
a participação de representantes de centros educativos situados nessa localidade 
e em Tarapacá e representantes do Comitê Técnico. Deverão ser apresentadas, 
entre outras, as experiências que o Programa de Educação Ambiental do MEN, com 
assessoria do Instituto de Estudos Ambientais da Universidade Nacional, está 
realizando em escolas situadas em Bogotá. 

r 
r- 

No caso do Peru, deverá ser realizado um Seminário em Iquitos e outro em !beria. 
contando em ambos com a participação de representantes dos centros educativos 
respectivos e do Comitê Técnico. Deverá ser apresentada, entre outras, a 
experiência do PEECC citada anteriomente. 

r: 

No caso de Brasil, tal Seminário deverá ser realizado em Tabatinga, contando com 
a participação de representantes dos centros educativos situados nessa 
localidades e em Benjamin Constant. Deverão ser apresentadas. entre outras, as 
experi ên ci as a ue a Secretaria d e E d ucacãc do estado do Amazonas está 
desenvolvendo em Manaus relacionadas com educação ambiental no ámbito de 
escolas de 1 grau. 

r- 

r: 
Nessa oportunidade também serão detal haaos procedimentos a serem adotados 
referentes ao projeto ora apresentado. 

Selecionar os centros educativos com os quais serão desenvolvidas as 
experiências e encaminhados os procedimentos legais care tanto . 

. Realizar uma reunião entre o Comité Técnico, acrruru s'tr ador-es , cor oc docenta e 
discente (através dos seus representantes) das centros educativos selecionados 
para dtscussão/r evrsão dos propósitos e das es'trateçias relat· vas a experrência 
supra citada. 

,..... Fase 2: Constituição de Equipe Interdisciplinar; 
Revisãc Curricular; 



' ( 

r 
Identificação de Mater:al Di ciático e Metodologias; 
Organização/Realização de Capacitação r 

r 
r 
r-. 
r 
r 

Du:açãc: 9 meses 

r 

Constituir, a nível locai, em cada cerrrro educativo com o qual vai se rrabatha-, 
urna equipe lnterdtscicunar conformada por especialistas em eiaboraçào de 
currículo. professores da 1 e 2 série do 1 grau (orrmãria), professores de outras 
áreas de connecimento, especialistas em aspectos do amoiente e representantes do 
Comitê Técnico a nrvel local/regronai. 

Esta equipe deverá: 

Realizar a revisão curricular da programação da 1 e 2 série do 1 grau (primária); 

Identificar/adaptar materiais de apoio didático; 

Identificar metodologias relacionadas com processos de educação ambiental; 

r Organizar/realizar um curso para capacitação dos docentes que irão desenvolver 
a excerlência em sala de aula; 

Tal trabalho será desenvolvido a partir de um marco referencial comum em torno 
do conteúdo curricular, materiais didaticos e metododologias, buscando manter um 
fluxo permanente entre os temas selecionados para serem trabalhados, os objetivos 
educacionais que se pretende alcançar relativos a esses e os aportes que as 
diferentes disciplinas deverão trazer em relação aos mesmos no sentido de: 

. orccrcrar ccndlcões para Que os alunos temem consclência do meio ambiente, que 
sua totalidade compreende os elementos naturais, sociais e culturais; 

. compreender que estes elementos são interdependentes "' 0st~0 continuamente 
em i nteração: 

estar- conscientes de que são uma parte do meio ambiente; 

r> 

r 

motivá-los para trabalhar individual ou coleti vamente para a mel horía da 
qualiaade desse, através de uma maior .mte qr açãc escola-cornuru dace: 

. desenvolver nos alunos haoilidades instrumentais como observação, coleta de 
dados, sistematização e anâlise. 

Em relação aos conteúdos curriculares está equipe deverá adequa-Ios à realidade 
local, vrsanao estabelecer relacões concretas entre a educação e a vida cotidiana 
dos alunos. 

Em relação aos materiais didáticos e as rnetccotoçras, devererá i dentrricar aqueles 
que permitam traz er para e àrnb.tc da escora aboraagens utiliz adas pela educação 
não-formal, redefinindo o o recesso eaucativc para a uttu z ação dos espaços físicos 
recursos disponíveis a fim de alter ar e complementar as atividades da escora com 
atividades comunitárias. 



-··- 

r: 
(' 

Err. termos metodológicos Poderá sei- utilizado a construção de um mapeamento 
ambiental. Segunao MEYER ( 1988) "o mapeamento significa um ínverrta-!o. um 
levantarnentc e um r-egistro da situação ambienta! de bairro e da cidade em seus 
múltí Pios aspectos como: saneamento (ã.gua, esgoto e I íxo), energia e.etrrca, 
transporte, tipos de rnorad ra e mate ri ais de: construção, flora e fauna, recursos 
hídricos e minerais, indústria e comércio. organização social do tr-abal ho, serviços 
de sauoe, patrrrnónic h:stó:--ico, artístico e arquitetónico, áreas de lazer, 
agricultura. pecuária, haortos alimentares e crenças. Enfim, inventarar as 
relações sociais que os seres humanos vão estabelecendo entre si e os demais 
seres vivos, quem se apropria e como se apropria dos elementos natur-ais "." 

r- 

Em relação a capacitação dos docentes deverá estar fundamentada no 
desenvolvimento de um curso integrado ae educação ambiental completado por 
práticas i nte rdísci pli nárias sobre situações-problema identificadas 
regional /local mente. 

Fase 3: Implementação das Experiências; 
Organização de Seminário Internacional. 

Duração: 9 meses 

Nessa fase deverão ser implementadas as experrencras, através da assessoria e 
acompanhamento sistemático de representantes do Comitê Técnico. 

Ainda nessa fase deverá ser organízadc um Seminário Internacional reunindo os 
Comitês Técnicos de cada país a nível regional/local para discutir/avaliar o 
encaminhamento de cada uma das experiências e seu possível desdobramento 
futuro. 

Fase 4: Realização de Seminário Internacional. 

Duração: més 

No sentido de mi rurnrzar custos. tal Seminário deverá ser realizado em Letícia ou 
Iauitos. com a carncioeção dos Comitês Técnicos regionais/locais ae Tar apaca, 
Tabatrnga, Benjamin Constant e Iberia. 

r 
r, 
,?. 

r: 
r 
r 
r: 
r· 
r. 
('· 

r 
r ,... 
r 
("'\ 

~ 
~ Ainda segundo MEVER (1988) "a construç:ao do mapeamento inicia-se com a so t+c+eacao aos alunos 

para que descrevam o ambiente da casa, da escola e ao trabalho, revelando o que conhecem e cama se 
relacionam com esses espaços, para em seguida incentiva-los a investigar outros aspectos que nao 
foram abordados nesse levantamento inicial, aprendendo, assim, a reler o seu cotid;ano. 
A etapa seguinte consiste em 1eva-los a explorar o bairro e a cidade, amoliando o conhecimento que 
e1es trazem. Percorrendc as ruas, os alunos vao reconhecendo os locais ao cotidiano; descobrindo o 
novo. identificando as condições de vida e de trabalho da populaçao; entrevistando e conversando com 
pessoas ae sexo, idade e profissões diferentes; e pesquisando a história oe ocupar;:ao e urbanizaçao 
da CTdade. Gradativamente, vai sendo traçado um perfii da situar;:ao ambiental vivida pela comunicada, 
retratando as concepr;:Oes oue tanto os alunos quanto os moraoores da localitlade tem acerca do 
ambiente, tomando como referência o passado, como era antes; o presente, como e hoj~ e o ~uturo, como 
ser,··. 
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PROJETOS Cm.nrNs A() PAT. PPCI', P/\HI 

Orçamento para Projeto: Dimensão Ambiental na Educação Básica 

ri 
r 
r- 
" r 
r, 
0 
r 
r, 
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r 
r: 
r 
r 

FASE ÍTEM CUSTO-US$ 

1- Trabalhos Gerais Iniciais I Promoção Seminários 

Deslocamentos 

Diárias (alimentação e alojamento) 

Materíal de apoio 

$12,000 

15,000 

4,000 

2- Organização e Realização da Capacitação 

Deslocamentos 

Diárias (alimentação e alojamento) 

· Serviços de consultoria 

Adaptação de material de apoio 

Curso de capacitação 

8,000 

9,000 

8,000 

8,000 

16,000 

3 • Implementação Experiências / Organizar Seminário lntl. 

Aquisição de material de apoio 

Diárias - assessoria e acompanhamento 

Deslocamentos 

8,000 

10,000 

6,000 

4· Realização do Seminário internacional 

Deslocamentos 

Diárias (alimentação e alojamento) 

Material de apoio 

8,000 

1 º·ººº 
3.000 

TOTAL GERAL $125,000 

:\ 1)1,11- '~ \1 1 .-\ \IH!i -:1 \! :-._;\!:Ili'('.\<:\() H \:OI, '! 'ld\l \1,1 \ 
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INTERFACE: EDUCAÇAO AMBIENTAL E EDUCACAO INDIGENA 

r> 
Justificativa: 

r-. 
r 
r: 

Os povos indígenas da Amazónia desenvoíverarr., ao longo dos sécuios, uma relação 
muito particular com a natureza, que tém I hes permitrdc fazer uso dos recursos 
dessa para sua sobrevivência, sem ameaçá-!a. t~o entanto, em função do contato 
mais sistemático com occutacões "não-indígenas" aos quais tém sido submetidos, 
tém tido problemas em preservar essa relação não só pelos conflitos decorrentes 
da ocupação do seu território, como também da imposição de padrões culturais 
alheios. 

,, r: 
0 

r 
r- Tendo em vista essa situação, tanto no Peru, quanto na Colômbia e no Brasil, 

através de processos educativos, tém sido realizados esforços no sentido de 
resgatar e valorizar a cultura tradicional indígena, ressaltando práticas de manejo 
e conservação de recursos naturais, entre outras, adotadas por esses. 

r: 
r: Dentre as experiências realizadas neste senti do, pode-se citar, na Colômbia, e 

trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério de Educação Naciona!, 
através do Programa de Etnoeducação, criado em 1985, no sentido de atender "las 
demandas de organizaciones indígenas y grupos interesados en la implementación 
de una educación adecuada a las condiciones culturales específicas de los grupos 
étnicos· minoritarios dei país" (MEN, 1992).4 

r: 

r 

Tal trabalho levou o Ministsrio de Educação da Colômbia a desenvolcer uma 
política em relação a etnoeducação, em função da qual as comunidades indígenas 
participam do desenho, execução e avaliação dos processos educativos voltados 
para as mesmas. Pode-se destacar, neste sentido, as experiéncías realizadas 
atraves do "Provecto de Protísionalización para Maestros Indígenas de la Region 
de los Rios Apaporis, Caqueta y Miriti", no Departamento do Amazonas, 
e do "Programa de Profisionalización de Maestros Indígenas" que objetiva, entre 
outros, apoiar as comunidades nativas na tarefa de g,esenhar, de forma coletiva, 
o currículo da ed ucação básica primária para o Prédio Putumayo. 

r 
r 

No Peru a Educação Bilingue também está bastante avançada. Na área de atuação 
do PPCP, por exemplo, pode-se citar o trabalho que vem desenvolvendo, em 
Iquitos, o Instituto Pedagógico Loreto juntamente com a Associação Interétnica o e 
Desenvolvimento da Selva Peruana (AIDESEP) na formação educacional de 
oopulacões indígenas, combinando conteúdos da sua cultura tradicional con 
aqueles da cultura ocrdental. chamada "moderna". 

r 
r-. 

r- 

4 Além da Constitu,çao Colombiana, sao importantes as seguintes resoluções legais acerca éa 
educaçào indfgena nesse pais: 
"RESOLUCIOt/ 3454 DE 1984: se crea el programa de etnoeducación y ~-,.,: ' --,on,;.a; ·)"'c··êliz;..: - ·,·. 
lineamientos generales de eaucación indigena, 
DECRETO 85 OE 1980: faculta nombrar oara las comunidades 1ndi9ena$ personal bilingue que no reuna 
necesariamente los requisitos académicos ex,gidos a los demas docentes: 5in t1tulo de bachiller, 
siempre que sea bilingue y seleccionado por la comunidad. 
RESOLUCIOIJ 9549 DE 1986: establece y autori%a un sistema especial de prefesionali%ación para maestros 
indigenas que 1aboran en comunidades indígenas, dirigido por los Centros Experimentales Piloto, con 
el finde que obtensan el titulo de Bachiller pedagógico" (MEPJ, 1992). 

r 
r,. 
r 
r- 
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Ainda no contexto peruano merecem destaque as experiências realizadas através 
do "Programa de Educacíón Bilingue" desenvolvido pela Universidade Nacional de 
la Seiva Peruana ( UNAP ), na região de Loreto, e o trabalho do Instituto 
Lrn qurs'ti co de Veranc, entre outros. 

r=. 
' 

l', r: 

No Brasil, as experiências em educação indígena Já são igualmente em número 
siginificativo. Dentre essas, pode-se citar o rrabalno pioneiro aa Comissão Pró 
Indio do Acre (CPI/AC), sediada em Rio Branco, que desde 1986 vem atuando na 
formação de professores índtsenas.' Pode-se citar tambem a experiência em 
educação indígena acumulada pelo Maguta:Centro de Pesquisa e Documentação do 
Alto Solimões, o. qual, na atualidade, em convénio com a UNAMAZ, está implantando 
o "Programa de Capacitação dos Professores Ticuna",' 

r: 

r> 
r: 

No conjunto de experiências supra citadas, relacionadas com processos educativos 
voltados para populações indígenas, conteúdos sobre meio ambiente são sempre 
abordados, uma vez que dos recursos que este dispoe, depende a sobrevlvência 
dessas populações. Neste sentido, quando se trata de falar acerca da Questão do 
alimento, da saúde, da produção, da territorialidade, este tema vem a tona. 

r: A questão do "desarrollo ecológico" está também na pauta de discussões das 
comunidades indígenas entre si. Em maio de 1990, por exemplo, realizou-se. em 
Icultos, o "Prrmer Encuentro Cumb n~ Amazônico entre Pueblos Indígenas y 
Ambiental lstas" do qual Participaram. entre outras, organizações indígenas do 
Peru, da Colómbia e do Brasil. 

r Nesse Encontro foi assinada a "Declaração de Iquitos", que traz considerações 
importantes, do ponto de vista das populações indígenas que vivem na Amazônia 
(através das suas reoresentacões ). acerca dos territórios indígenas e da 
importância do manejo e conservação dos recursos naturais aí existentes para o 
próprio futuro da Amazónia. 

As organizações indígenas. por si só têm se manifestado também acerca dessa 
· questão. A AIDESEP, por exemplo. criou a Secretaria ae Desenvol vrrnentc 

· ·: Écoriômico e Ecológico, a qual recomenda que: 

r: 
r- 

"Las or çanizaciones deben promover las activídades tendientes a lograr ta 
autonomia económica de los pueblos iridr qerias que no sean com:radictorías 
a la defensa de la ecologia, practicando para ello la apicultura, 
pisciqranjas, etc. 

Cada federación debe presentar proyectos de desarrotlo de acuer do a sus 
necesidades temendo en cuenta el manejo ecológico, para lo cual se deberia r- 

r 
r 

~ 
- A CPI Acre ja. realizou 11 cursos de formaç&o de professores inoiger.as, num total de 37 e!!co1as 

impian~aoas ent~e 10 etnias, em 17 áreas indi9enas de 7 munic,pios o~ re9iao ama:onica brasileira. 
Conta cor.1 uma lista oe 18 publicações didáticas "de autoria" escritos, em português e nas 1,nguas 
ind19enas pelos índios e técnicos respectivos. 

6 Através de Decreto Presidencial, em 1991 o governo brasí le,ro r-e easacv para o Ministério da 
~aucacao a incumbência de coordenar as ações referentes à Educaçao Indi9ena. Segundo o documen~o 
"Diretri:es para a Pol_itica uac+cna t de Educaç.llo Escolar Indigena"(1993), elaborado por esse 
flinisterio, es-: •• "deve ser inter·cultural e 1:>il1n9üe, específica e diferenciada", 



r 
r: 
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buscar el anoyo ds las regiones: es daci r, de los gobiernos regionales, 
alcaides y dlputadcs" (ir. Gache, 1992). 

?ensando em contr ibui r cem essas intclattvas, p roolcianco o eatabelecimento de 
contatos e trocas de .nrormacces srsrematicas entre mstlturções e grupos 
lccaliz ados na área de atuação do P,.\ T. do PAB e do PPCP, que estão voltados 
para a educação indígena. e no cójo dessa, para a dimensão ambiental, 101 
pensado este crojeto. 

Objetivos: 

Contribuir cem as iniciativas realizadas na área de atuação do PAT, 
do PPCP e do PABI em termos da educação indígena, por diferentes 
grupos e instrtulções, promovendo o intercàmbio de propostas e 
experiências afins, privilegiando a Iderrtlflcação e análise da dimensão 
ambiental presenta nas mesmas; 

Contribuir para o resgate, a valorização e a divuí qação de práticas 
indígenas de 'nariejo e conservação de recursos naturais. 

Duração: 2 ar.cs 

Entidades Envolvidas: 

na: Colômbia: 

. a nível central: MEN/ Programa de Etnoeducação; UN/(Centro de 
Estudios Sociales - CES/Núcleo de Estudios 
Huitotos e Murinare - NEUM); INDERENA (ou 
substituta); Ministério do Governo/Direção de 
Assuntos Indígenas; Fundação Etnollano; 
Comissão de Assuntos Indígenas; CEP - Amazonas; 
Universidade da Amazonia/Instituto Amazonice de 
Investiçactones - IAM; Fundação Rabanny; CINTRA; 
OINC: entre outras 

. a n ivel regional /local: 

no Peru: 

. a níveí centr-al: Direção Nacional de Tecnolog1.~ do Ministério de 
i=d ucacão do Peru; Instituto Ind i gen,sta Peruano; 
ArDESEP; CAAAP; I ~ \/; 
ISP Ler etc, PEBIAN. UNAP; IIAP; entre outras 5. ruvel regional/local: 

r-. no Brasil: 
r- 

. a. nível central: 1'1EC/Ccm11:é de Educação Indígena: FUNAI; 
!ER/AM; CPI - Acre; União e as Naç~es Indígena$ 
UNI - Acre: Magut.3.: Centre d,a Pes quraa a da 
Dccumentaç-io do Alto Solimões; OGPT; entr e outras 

a n 1va1 reg1ona1/loca!: 



·---- 

Operacionalização: 

Fase 1: Realização de Reunião Interna; 
Levantemente de Expe~~iéncias em Educação indigena; 
Identificação de Aspectos da Temática Ambiental. 

Sruraçàc: 6 meses 
r ,·. 
r 
r» 

r> 
r- 

Crgan:za- uma reunião, a níve! interno de cada país, com representantes das 
entidades envolvidas na execução desse projeto. Na Colômbia essa reunião deverá 
se dar em Letícia. No Peru em Iquitos. No Brasií em Rio 8:-anco. 

- ' 

Levantar as experiênclas realizadas em termos de educação indígena nas áreas de 
atuacão do PAT, do PPCP e do PABI; os documentos produzidos em relaçãc a essas 
que seriam interessantes divulgar. 

r 
r 

Identificar os aspectos relacionados a temática ambienta! abordados através dessas 
experiências educativas; buscando relacioná-los. 

Fase 2: Realização de Reunião Internacional; 
Criação de Mecanismo para Intercámbio; 
Instituição de um Grupo de Trabalho. 

Duração: 6 meses 

Realizar uma reunião internacional em Iquitos, Letícia ou Rio Branco com a 
participação de dois representantes do Comitê Técnico de cada país. 

(' 

r 
(' 

' (' 

r 
(' 

r». 

r: 
(' 

r- 
r'' 
r 
r,. 
r- 

Apresentar os resultados do trabalho realizado na fase anterior e criar 
mecanismos que permitam o intercâmbio sistemático de propostas e experiências 
de educação indígena realizadas no âmbito do PA T, do PPCP e do PABI. seja 
através de um boletim informativo, seja através de troca de correspondências, 
seja através de encontros anuais. 

Instituir um grupo de trabalho que ficará encarregado de sistematizar os aspectos 
relacionados com a temática ambiental abordados atraves dessas experiências. 

Fase 3: Sistematização do Componente Ambiental na Educação Indígena; 
Publtcação de um Documento de Divui gaçào. 

uueracão: 9 meses 

Fase 4: Realização de Seminário Internacional 

Duração: 3 meses 
No sentido de avaliar os r-ssuttados alcançados em função :-:e: ,i-,,:_,;c.::,---·:.::lKi d·-·::se 
prcjeto, deverá ser organizada um Seminário Internacional, com a par'trct pação do 
Grupo de Trabalho e de 5 representantes dos Comitês Técnicos de cada país a 
nível central e regional/tocai. 

r 

~ 
r 
r 
r 
f'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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l'Ht HETos Cm,11 ri-JS AO PAT. l'l'CI'. I' /\! H 

Orçamento do Projeto Interface Educação Indígena/Ambiental 

FASE ÍTEM CUST0-US$ 

1- Realização de Reunião Interna 

Deslocamentos 

Diárias (alimentação e alojamento) 

Material de apoio 

$3,000 

3,000 

1,200 

2- Realização de Reunião Internacional 

Deslocamentos 

Diárias ( alimentação e alojamento) 

Material de apoio 

9,000 

8,000 

3,000 

3 - Sistematização do Componente Ambiental/Publicação 

Reuniões do grupo de trabalho 

Publicação de documento 

5,000 

7,000 

4- Realização do Seminário Internacional 

Deslocamentos 

Diárias ( alimentação e alojamento) 

Material de apoio 

9,000 

8.000 

3,000 

TOTAL GERAL $59,200 

f:-,.: l'FJ<J· \1 T l-1 ,1 , · \•: \•, _.\ \IHII :--" l .u. E l:nn· v. ,, , ! · .1 ,i, :i ·., 
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PROGRAMA DE EOUCAÇAO AMBIENTAL PARA PROFESSORES E 
COM UNITA RIOS 

LIDERES 

Considerações iniciais 

Tanto no Brasil. quanto na Colórnb la e no Per~ Jéi se real.z am estercos no sentido 
de estruturar e executar programas de formação de professores em educação 
ambienta!. No Brasil pode-se destacar. entre- outros, o "Curso de Especialização 
em Educação Ambiental para a Região Norte" proposto pelo Centro de Ciências 
Ambientais da Universidade Federal do Amazonas, em Manaus, que esté previsto 
para iniciar em 1994; e os programas de caaaci taçãc que o Instituto de Meio 
Ambiente do Acre realiza reguiarmente em Ric Branco. Na Colômbia pode-se 
destacar o .. Proyecto Integradc de capacrtaclon Amazónica: Ciências Natural es y 
Biologia", elaborado pelo Centre Experimental Pífoto do Amazonas, em Letícia, com 
assessoria da Universiàaae Nacional da Colômbia e do INDERENA (em Letícia) 
previsto pai-a rrucrar em breve; também na Estação Experimental dessa 
Universidade, em Letícia, Pretende-se realizar no segundo semestre de 1994 um 
curso de especlallz acãc em rneic ambiente. No Peru pode-se destacar os cursos 
de capacitação em educação arnciental, voltados para pr'cfasaores, realizados pela 
APE80 através de convênio firmado com o Ministério de Educação e com o INRENA. 
A APECO tem uma proposta também de realizar "Tal!eres de Capacitación de 
Docentes en Educación Ambiental en Zonas Rurales y de Frontera", no Peru, tão 
logo quanto possível. 

Também a UNESCO elaborou. em 1983. um módulo intitulado "Educação Ambiental 
para Professores e Supervisores da Escola Fundamental". o qual está traduzido 
para português e espanhol e serve como um referencial importante para a 
elaboração de programas de educação ambiental voltados especificamente para a 
formação de professores. 

No sentido de evitar a dupllcacão de esforcas, cons,aera-se prioritário conceber 
um programa dessa natureza tomando em conta o aue já existe não só a nível 
interno dos países (Brasil, Colômbia. Peru); como também em relação à bibliografia 
internacional aue trata do tema em questão. Por outro lado, considera-se 
fundamenta! que esse programa seja concebido ir. loco cem a par tlclpaçãc daqueles 
potenciais beneficiários. 

De fato, um programa de educação ambientai para professores e líderes 
comunitários só pode ser pensado em relação a uma situação concreta; ou seja, 
não poae ser_ concebido um programa gerai que atenda à esses de forma 
i ndiscrtminada.: 

Em relação às lideranças comunitárias, estas têm sua atividade relacionada com 
situações muito concretas que dizem resoeito à conjunturas muito específicas do 
ponto de vista social, económico. político e cultural, oor tanto, como par t.c pantes 

7 A a+euacac de um professor que -:r-abalha na Ama::õrna e muito o,ferente oa s,tuaçac; de um 
professo.- que trabalha em Bogota, em Lima ou Bras, 1 ia; da mesma forma a s í t.uaçao de um professor que 
trabalha em Leticia e diferente da situaçào de um professor- que trabalha em Inapar-i ou Assis Brasil. 
Mesmo em Ass, s Brasi 1 a si tuacao do professor- varia, em funcao de estar na zona urbana ou rural desse 
município. 



::Je o rocassos educatrvos. devem ser ccnsí der ac as encuantc tal. ~:s,:;utir conceitoe 
e: estrategras de i nrervencão cr-átrca, selecionar ertuações+p rob lerna que merecem 
um irrte rveucâc ortor itar ra e estar caoacrtadc para fazé-la pode conrrtb ulr muito 
com sua p rãtica. 

Em rela:;àc ao professor, se esi:E. v mculado ao s.sterna formal de ensine. se adiante 
capacrta-lo em ecucacào amctentat se tem o "ambrente " para pratica-la no ambrtc 
e a escola, Sua caoacrtacãc. neste sent: do. não e um fim em si mesma, mas .im 
meio o e exercer· deterrm nada po! ítrca educativa, orientada para incorporar E 
soucacão ambiental ao sistema educatr vo, esrabeleci aa ã p riort. 

Já em relação ao setor não-formal. e ;::: rofessor deve ser cacacltado para aplicar 
os conhecimentos adquiridos numa situação prática. Neste sentido, taz+se 
essencíal identificar, inicialmente, as neceesldades e interesses aos g,-upos em 
função dos quais orientará sua atividade decente." 

No bójo do projeto "Incorporando a Educação Ambiental à Educação Básica 
Primária", aoresentado anteriomente, e dos projetos experimentais concebidos para 
o âmbito ao PAT. do PPCP e do PABI foram i cientificados uma série de 
necessidades neste sentlcc (saneamento, saúde, reciclagem, práticas agroflorestais, 
etc, J. Neste senti de. em cada um destes. ementou-se elementos para a capacrtaçãc 
de professores/lideranças engajados no processo de execução respectivo. 

De forma mais generica, vale considerar, finalmente, a lista que a UNESCO l 1986) 
elaborou especificando os blocos de conhecimentos que os professores devem 
adquirir em qual quer processe de caoacltação em educação ambientar: 

r 
r: 

Bloco 1: Fundamentos Ecologicos; 

Bloco 2: Compreensão Conceituar; 

Bloco 3: Investigação e Avaliação: 

Bloco 4: Habilidades para a Acão. 

r-, 
r, 
r, 
r, 
r, 
r-, 
r- 
~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ - o professor dev~ra nesse caso: ; )determinar que classe de problema. ambiental devera ~bordar 
no processo educativo iiJ especificar par~ Que público es~e processo estara voltado; iii)definir que 
onjetivos pedagógicos e metas pretende alcançar através do mesmo; iV)determinar a metodologia mais 
adequada e; v)especificar materiais de apoio aue serao Utili~ado~. 
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PROGRAMA DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES 

Justificativa: 

!- cao acltacão de cocenres constrtui um ratcr chave da educação arnb rerrtal. De 
f'ato, a reallz ação de programas escolares voltados para a educação ambiental e 
e. uttüzacão de materiais didáticos afins. somente poderá se car se e corpo 
docente contar com uma capacitação adecuada. tanto em relação ao conteúdo 
quanto em reracêo aos métodos próprios dessa educação. Caso esta esteja bem 
concebi da do ponto de vista peoagógicc e ins trtuclonat, os professores podem vir 
a desempenhar, inclusive, um papel fundamental na qualidade de agentes 
multiplicadores. 

r- 

r 

Tal capacitação deve se dar em relação a todos os níveis e modalidades do ensino 
escolarizado. Em relação aos professores que ainda não desenvolvem atividades 
relacíonadas com educação ambiental e que necessitam de formação e capacitação 
neste sentido, pode-se discriminar, pelo menos, quatro programas diferentes 
orientados para essa finalidade: i) vol taco para professores do ensino de 1 grau 
(primária); ii ) voltado para professores do 2 grau (secundária); iii) voltado para 
professores do ensino profissionalizante e, iv) voltado para professores do ensino 
superior. 

r 

Em relação aos professores que ja desenvolvem trabalhos em educação ambiental, 
segundo ENCA LADA ( 1993), "hay por lo menos tres grandes categorias de 
necessidades de capacitacion docente t ... ) que deben ser afrontadas: 
i )actualización informativa sobre los diversos componentes de la problemática; 
ii )actual íz actón de conocimiento y destrezas metodológicas sobre la actívidad 
docente integral e; iii;adiestramiento para asociar el trabajo de clase con las 
necesidades y potencialidades de cooperación de la comunidad ". 

r> 
r- 

Mesmo que cada uma das categorias supra citadas exija um programa de 
capacitação em particular, no caso específico da America Latina. as necessidades 
mais requeridas em refação a esta, ainda segundo esse autor, deveriam estar 
orientadas no senti do de gerar: 

r 
r,. 
r> 
r 
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"Conocimiento de la extstencla de los p roblernas ambientales a nível mur. d ial , 
regional, nacional y local; 

Acceso a nuevos conceptos sobre las relaciones hcmbr-e-riarurelez a, la 
preservación ambiental, la defensa y uso racional de los recursos naturaies 
y el ecodesarrof lo; 

Conocimiento de las alternativas de solución de los problemas ambientales 
disponi bles a ruvel rnundl al , nacional y local; 

conocírruento dei papel que j uega la ed ucación ambiental para la prevención 
de problemas ambrentales: 

Conccímiento ae metodos, tecrucas y o rocedtrruentos pedagógicos para 
responder a ias olantemarentos curriculares oficializados sobre la ed ucacion 
ambiental; 

r 
r 
r: 



Dest1-ezas para la p rod ucción de mate ri ales educativos adecuados a las 
necesfdades genera1es y especificas de educación ambiental, y que se 
adapren a las necesidades y car-acter rsticas ambientales, culturales y 
soe.ales de cada lugar- dcride están asentaoos los estalecímientos educativos. 
Destrezas para aplicar los nuevos ccnceptos y procernrmentos de la 
ecucacrón ambiental en ios ambre ntes ec ucatrvos corr espondrenres". 

De todos os modos, quando as necessidades são multas em termos de formação ou 
capacitação de docentes para o exerc.cio da educação ambiental e, os recursos 
escassos, em geral, a opção que tem sido teita e iniciá-la pelos professores de 1 
grau, ou primária. Isso se explica pelo fato de que. preferencialmente, deve 
iniciar-se pela primária a incorporação da educação ambiental dentro do sistema 
escolarizado de educação através da veiculação de conceitos, conteúdos e 
metodologias básicos em relação a essa, os quais, gratativamente, serãc 
trabal hados de forma mais complexa nos anos subsequentes. 

Neste sentido, serão abaixo discriminados objetivos, procedimentos, cronograma e 
custos especificamente pensados em relação a cacacrracêo de professores 
vinculados a educação primaria, que não ainc a não estão desenvolvendo atividades 
em educação ambiental no ámbttc das escolas e que estão trabalhando err centros 
educativos lccailz ados nas áreas de atuação do PAT, do PPCP e do PABI. 

Objetivos: 

Gerais 
assegurar, ao protessor, o conhecimento e as habilidades cognitivas 

necessárias que permitam a percepção global do meio ambiente e dos 
problemas que o afetam; 

difundir, entre esses, técnicas de investigação para aplicá-ias na 
resolução de probiemas ambientais detectados. 

::specíficos 

Através dessa capacitação e, professor- devera: 

. perceber a comol exrcade do meic como resultado da interação de fatores 
naturais e humanos; 

• 1 dentrfícar causas e efeitos dos problemas que car actertz am sua reai ia ade 
ambientai; 

. propor, se passivei. soluções ooer ati vas pera t ai s r r.-·8!emas: 

. integrar rntormacões provenientes ae diferentes campos para chegar a um 
enfoque sistémico e integrado. 



:•:, 

Público-alvo: Numa primeira fase, 150 professores: 
20 e rofessores d e L eTi ci a. 1 O d e T ar ap aca, 5 d e Lé. 
Pedrera; 5 ae Pueno Narino (ou ae outras localio ades 
consideradas mais pertinentes) 

20 e rofessores de Iqurtos, 10 de Caoal lo Cocha (0..1 de 
outras localidades consideradas mais per-tinentes) 

1c, professores de Tabatinga, to de Benjamir. consrant: 
:, de São Paulo ae Olivença e 5 de Santo António do Iça 
{ou de outras localidades consideradas mais pertinentes) 

1 O professores de Iberia, 5 professores de IPíapari, 5 
professores das comunidades situadas no eixo Iberia 
Ifiaperl {ou de outras localidades consideradas mais 
pertinentes) 

20 professores de Assis Brasil {zonas urbana e rural J 

Numa segunda fase, 150 professores oriundos de 
localidades discrtrnlnadas à posteriori 

Duração: ano (podendo ser desdobrado para um segundo ano) 

Entidades Envolvidas: 

na coíómbta: 

a nível central: 
a nível regional/local: 

MEN/ Programa de Educação Ambiental e UN/IDEA; 
CEP; Secretaria Departamental e Municipal de 
Educação; Serviço Seccional ae Saúde e SENA, 
representantes ao corpo docente; entre outras. 

no Peru: 

r> 
r 
(' 

a ru vel r-egional/local: 

Direção t,Jac1onal de Tecnologia do Ministério de 
E.d ucação do Peru, A PECO, WRENA; 
Di recão Reg1onaí de Educação e Saúde de Lo reto, 
ISP de t.orero tem Iquitos ); Direção Sub-Regional 
de Educação e de Saude de Madre de Dros, Colégio 
2 de Mayo ( em IberiaJ, Prefeitura de Inapari; 
representantes de, corpo docente; entre outras. 

a níve! centrai: 

no Brasil: 

. a nivei centr at: MEC/Coordenaçãc de 
IBAMA/Departamento de 

Eaucaçâo Arnbren tal, 
Divul saçàc Técnico- 

·------------------ 
9 Através oessa projeto pretende-se viabila1zar a primeira fase de implantaçao dos cursos ae 

capacita~ao. Quanto as demais fases, ficarao dependentes dos desdobramentos Que se fizer a nível 
de cadrt pais em r~laç~o a es~e. 



a n ívei regional: 
Científica E ae Ed ucaçãc Arncierrtal: 
S::DUC - Amazonas: J=AM/Centro de C1énc12.s 
Ambientais: 

Secretarrê Munici;:.ãi e e Educa:;.àc ae Tabat1r,93. e 
ae São Pauio de OI rver.ça, de Santo António do 
Iça, de Senj arm n oonstant: Centro de T rei namente 
de Alto scllmões, representantes do corpo docente 
entre outras. 

Operaclonal lzacão: 

Fase 1: Trabalhos Iniciais 

Duração: 3 meses 

Conformar uma ecui pe i nterd lsci pli nar , em caca país, integrada por representantes 
das entidades envolvidas. 

Na Colômbia esta equipe deverá estar conformada em t.etícra e responsabf liz ar+se 
pela estruturação do curso de caoacrtaçào para cccentes desse município, de 
Tar apacá, de La Pedrera e de Puerto Narina 

No Peru uma equipe será conformada em Iquitos e estará encarregada de 
estruturar o curso de capacitação de professores recais e de Caballo Cocha. 
Outra equipe será conformada em Iberia, encarregada de estruturar o curso de 
capacitação para professores dessa localidade, do eixo Iberia-If.apari e de Ifíapari. 

NQ Brasil uma equipe será conformada em Tabatinga e estará encarregada de 
estruturar o curso de capacitação para docentes desse município, de SE:0 Paulo 
de Olivença, de Santo Antônio de Iça e de Banj arrun Constant. Outra E.:iu1pe será 
conformada em Assis Brasil para estruturar o curso de capacrtação de professores 
dessa locai Idade. 

Estas equipes deverão: 

. Discutir os objetivos e metas que o programa visa alcançar. em função da 
política educativa rnais geral do país voltada para o setor formai de ensino; 

. Ana!isar exp2riéncias r ealizadas a ruvei nacional r elacionadas com a capacitação 
em educação ambiental voltada para professores; 

. Selecionar os professores que serão capacitados. 

Fase 2: Estruturação do Curso de Capacitação 

Duração: 6 meses 

Organizar reuniões entre as equipes interdisciplinares de cada oaís para: 
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Discutir conteúdos prioritários que tarão parte do curso de capacitação: 

. Identificar materiais de apoio didático acrcor-racos . oara ao licação direta ou a 
ctstanciar: 

Identificar metodologias; 

Selecionar estudos de caso; 

Identificar estratégias para avaliação: 

Conceber o curso de capacitação. 

Em relação ao conteúdo do curso, sugere-se que este tr anal he, i rucíairnente, com 
conceitos básicos em relação ac meio ambiente, considerado nos seus aspectos 
físicos, bióticos e antrópicos. Tais conceitos deveriam contribuir para se chegar 
a uma visão integrada sobre a probl emática ambiental, a qual também pode ser 
alcançada, simultaneamente, através da análise de exemplos concretos come, do 
processo histórico de uso e ocupação do solo local/regional e dos impactos daí 
decorrentes em termos sociais e ambientais. 

Deveriam ser dados, igualmente, reforços teóricos (através da confrontação com 
especialistas, leituras dirigidas, etc) acerca da problemática supra citada. 

Finalmente seria dado um reforço prático a esses conteúdos, através da elaboração 
e realização de um projeto concreto de educação em torno de problemas 
ambientais locais/regionais. Tais projetos, por um lado, contribui riam para a 
fixação dos conhecimentos adquirtdos e por outro, informariam/formariam os 
educadores acerca de uma metodologia pedagógica utilizada pela ed ucação 
ambiental. 

Esse trabalho seria complementado com a apresentação de aspectos didático 
metodológicos relacionados com o exercício da educacão ambiental. 

Em reiação a avaliação desse curso deverá se dar em f'uncão do desenvolvimento 
de uma atividade prática; seja realizar uma aula, seja realizar proj eto concreto 
para analisar algum orobterna sócio-ambientai tocal/r-esronetrnente identificado. 
Deverá ainda ser realizada de forma participativa, na medida em que os p roprtos 
participantes avaliem validade e pertinéncia desse. 
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Fase 3: Realização do 1 Curso de Capacitação 

Duração: 3 meses 

Tal capacitação devera ser realizada nos momentos mais oportunos para os 
professores. provavelmente nos seus períodos de férias, se assim o desejarem. 
Caso contr-arto, poaerá ser conceoida para acontecer a noite, ou nos finais de 
semana. Nes1:e sentido, talvez tenha que ser estruturaaa de uma forma modular. 
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Fase 4: Avaliação dos Resultados do 1 Curso de Capacitação 
Realização de Semí:iário Lnter naciona: 

3 meses 
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A avaliação dos resvlrados d:;> 1 curso de capacrtacêo estare baseada na a vai iação 
que cs partic:pantes desses realizarem em relação aos mesmos. Neste sentido, os 
resultados da sua avaliacão deverão ser s.stematizados e açr uoadoa num 
cocumenro. 

Será realizado um serntnarto Internacional com a participação das equipes 
interdisciplinares dos três países envolvidos para apresentar/discutir os 
resultados alcançados com a implantação local do projeto, bem como seus limitantes 
e possibilidades em termos de desdobramento. 

Deverão. neste sentido, ser discutidos os procedimentos que serão adotados em 
rei ação ao 2 Curso de Capacitação. 

Fase 5: Estruturação do 2 Curso de Treinamento 

Duração: 4 meses 

Fase 6: Realização do 2 Curso de Treinamento 

Duração: 3 meses 

Fase 7: Avaliação dos Resultados do 2 Curso de Capacitação 

Duração: 2 meses 
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l'IW.IFTOS CO\llrNS AO PAT. PPl'P. PABI 

Orçamento do Projeto de Capacitação de Professores 

ETAPA ITEM AN02 I ANO 1 
Trabalhos Iniciais 

Deslocamento/transporte 

Diárias e estadias 
12,000 

12,000 

. Estruturação do Curso de Capacitação 

Contratação de especialistas ambientais 

Deslocamentos 

Estadia e alimentação 

-Aquisição de material de apoio 

4,500 4,500 
9,000 9,000 
7,000 7,000 

4,500 4,500 

Realização de Cursos de Capacitação 

Contratação de especialistas ambientais 

Deslocamentos 

Estadias e alimentação 

Aquisição de material de apoio 

4,500 4,500 

12,000 12,000 

15,000 15,000 

3,000 3.000 

Avaliação dos Resultados dos Cursos 

Deslocamento para reunião de avaliação 

Realização de Seminário Internacional 

Estadias e alimentação 

Material de apoio 

12,000 

12,000 
12,000 

12,000 . 
-~-,-:.· .• i -•. :, •... :,,,,,.:' .. · ... 

2,000 

$118,500 

2,000 

$94,500 TOTAL 

]'1<11, ;J{A\1.-\ 1 )1· l:JJI r,\i,'Ac l A!I.IHIE:--;T.-\V. f'.\IC\ /'Ri ll'ESS• lkES E LiI>ERES Ci '\li "\:n ,\i<I< rS 
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PROGRAMA DE CAPACITACAO DE LIDERANÇAS COMUNITARIAS 

Justrficativa: 

Formar lideranças comunrtarras em conteúdos de aaucaç.à~ embrenta: E: uma 
iniciativa importante na meo i ca em cue estas lideranças, em geral, são formadoras 
de opinião, podendo vir é. ser agentes mutttpucaocr es, a nive. lccel. de processos 
educativos. 

Tais I i deranças têm condições também de ;Jartic1 par de processos de tomada de 
decisão em relação à propostas de atividades e projetos de desenvolvimento sócio 
econômico realizadas nas comunidades com as quais estão envolvidas. Através de 
sua contribuição, pode-se torná-los mais atrelados às necessidades locais, 
voltados, dessa forma. ã melhoria da auali d ade de vida das populações 
respectivas. 

Uma capacitação maior dessas lideranças na temática ambienta! pode se tornar 
fundamentai, igualmente, na adaptação de projetos que se p ropoern ambientalmente 
sustentáveis às realidades locais. 

Objetivos: 

Gerais 

• formar agentes multiplicadores, a n,vel local, aue estejam habilitados para 
repassar conteúdos básicos soore fatores ambientais relacionados com a 
problemática social: 

. contribuir com a melhoria da qualidade de vida de populações 
locais/regionais e com a qualidade de meio no qual estão integradas. 

Específicos 

Através dessa capacitação as lideranças cornunítarias deveriam: 
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. perceber a complexidade do meio como resultado da interação de fatores 
naturais e humanos: 

identificar problemas arnbientais: 

identificar causas e efeitos dos problemas que caracterizam sua realidade 
ambiental, re1aciona-1os com sua real idade social; 

propor sorucoes operativas para tais problemas; 

executá-las. 

Pú b I ico-al vo: 60 lideranças comunitárias, 20 relacionadas com cada programa, 
10 com caaa pais em cada programa 
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Duração: 1 ano 

Entidades Envolvidas: na Colômbia: Centro Exoenmental PI loto/ Amazonas: SENA: 
universidade Nacional. antre outras 

no Peru: IIAP; ISP; Projern Esoectal Maare de Dios. 
centro ::ORI. entre outr as: 

no Brasrt: CTA. CPI, Ic:R/AM. UFAM: entre outras. 

Operacionalização: 

Fase 1: Trabalhos Gerais Iniciais 

Duração: 3 meses 

. Estruturar uma equipe inter discr pi í nar e í ntersetcrial. a nível :egionat /local de 
cada pais, a nível de cada programa binacional; 

• Identificar as lideranças comunitárias que necessitam e tém interesse err 
participar de um curso dessa natureza; 

. Discutir com as mesmas objetivos. metas e finalidades desse curso. 

r>. Fase 2: Formulação do Plano de Trabalho 

Duracão: 3 meses 

o curso de caoacrtação deverá ser concebido através de trabalho conj unto entre 
a eculce interdisciofinar e lideranças que participarão de mesmo. 

Neste sentido sua concepcão devera iniciar-se pela: 

Identificação de necessidades e interesses em termos educativos; 

Atribuição de crlortdades em relação a essas necessidades e interesses; 

Formulação de ob ietivos e de um plano de trabalho conjunto relacronadc com a 
execução de curso considerando a realização de ações práticas; 

Fase 3: Estruturação do Curso 
Treinamento de "Facilitadores" 

uuracãc: 4 meses 

Formulação dos conteúdos; 
Identificação/aquisição de material de apolo; 
Contratação de educadores que rm r.1strarào ::, cu rsc ne qual idade ce 
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"fac: 1 Itadores": 
, Treinamento de "tacurtaocres". 

Fase 4: Realização do Curso de Capacitação 
Avaliação dos Resultados 

Duracão: 2 meses 

Tal curso devera ter uma carga horaria total entre 80 a 100 horas. Deverá ser 
realizado em local e horarios mais conveniente para os participantes. 

Durante esse período, caberá aos "facilltadores " de processo educativo: 

. partir do nível de conhecimento expresse acerca das relação homem-natureza e 
suas consequências; 

• "valorizar formas de expressão próprias da comunidade. a experiência derivada 
da sua prática produtiva, da sua vida cotidiana e da capacidade de analisar 
criticamente sua própria realidade social e natural; 

. implantar estratégias de educação participativa e de investigação-ação; 

. estabelecer relações pedagógicas horizontais com os "educandos", propiciando 
a geração de processo de auto-aprendizagem. 
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Em relação a avaliação, deverá ser realizada uma auto-avaliação, na capacidade 
adquirida de atuar na prática para resolução de problemas sócio-ambientais, a 
partir do entendimento dos mesmos. 
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!'Rt•JETos Cn\!l~S AO PAL PPCl'. l'AHI 

r: Orçamento do Projeto de Capacitação de Lideranças 

FASE ÍTEM CUSTO-US$ 

1- Trabalhos Gerais Iniciais 

Deslocamentos 

Estadia, alimentação 

$6,000 

3,000 

1 /> 

2- Formulação do Plano de Trabalho 

Deslocamentos 

Estadia, alimentação 

6,000 

6,000 

3 - Estruturação do Curso/Treinamento de "Facilitadores" 

Aquisição de material de apoio 

Deslocamentos 

Estadia, alimentação 

Treinamento dos "facilitadores" 

3,000 

5,000 

4,000 

3,000 

4- Realização do Curso de Capacitação 

Deslocamentos 

Estadia, alimentação 

Pagamento dos "facilitadores" 

5,000 

4,000 

6,000 

TOTAL GERAL $51,000 

PR<Xik.\.\t,\ DF El>t 'C,\(,',\O Â\lBIEI\TAL l'AR.-\ PRnFJ:SSOkES E L/DERES Cc >:-.11 ":\:fTAJ<I< JS 
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DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 

A produção de materiais didáticos para processos educativos: no ámbitc do ensino 
formal adota procedimentos diferentes daqueles aaotados ern relação a educação 
não-formal, uma vez que, em geral, estas têm c úol lcos, oojetrvos e estratégias 
diversos. Neste sentido na elaboração de: rnaterral didático o primeiro aspecto a 
ser considerado é para que público este material estará orientado e com qual 
propósito. 

A partir daí poderão ser segui dos os seguintes passos, em retação a uma ou a 
outra situação (formar ou não-formal): 

Organizar uma equipe ínterdísci plf nar integrada por: l ) educadores, 
especializados em formulação de currículo e de material didático; li ) especialistas 
em diversas áreas de meio ambiente; iii) representantes ae instttutções que 
desenvolvem atividades educativas: iv) lideranças ccmunitártas: 

Considerando a necessidade de evitar deape r cicio de recursos financeiros, semp v e 
escassos: 

. Fazer um levantamentc, analisar e aveliar o materrar didático j a produzido, 
a nível interno de cada país e internacionalmente, se possível, diretamente 
relacionado com a educação ambiental ou relacionado com uma problemática 
afim (saúde, nutrição, saneamento, etc), prioritariamente aquele destinado 
à capacitação de recursos humanos; 

. Selecionar aaueles que têm condições de serem utilizados em função das 
especificidades do público-alvo e do contexto onde se dará a capacitação; 

. Estudar a possibilidade de agrupar materiais produzidos por diferentes 
instituições e setores localizados a nível regional/local para compor um 
material didatice único que possa ser utnlzaoo na capacitação • 

. Identificar temas e conteúdos que deverram ser introduzrdos nesse 
material, que não estão contemplados nos documentos anal Isacos, ou que 
estão contemplados mas não se adequam a especrtlci d ade da realidade do 
público-alvo e dos contextos nos quais serão utilizados . 

. Trabalhar tais temas e conteúdos e ini:eg ra-Ios ao restante do material. 

Considerando a necessidade estrita de produção de materiais didatices novos: 

. Produzir esses mater1a1s a nivel local. onde serão utilizados e, se possível, 
com a participação de quem vai uti I Iz a-Ios. 

Deverão ser pensados ainda outros materiais dr; apoio corno jogos de sirnulacão, 
audiovisuais (slides, gravações, vídeos), partindo do que já existe para avaliar 
o que é necessario ser feito. 
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95 
SAUDE INDIGENA 

Justificativa 

Conforme o artigo 55 da Lei Gera: de Educação da Colórnc ia, de 1998, "se er.tiende 
por educación para grupos étnicos ta aue se ofrece a grupos o comunidades que 
integran la nacionalidad y que poseen una cultura. una lengua, unas tradiciones 
y unes fueros propios y autóctones". Ainàa segundo o mesmo, "esta educación 
debe estar ligada ai ambiente, a! p roceso p rcductivo, ai proceso social y culturat, 
con e! debido respeto de sus creencias y tradlciones ", 

Na Colômbia os territórios indígenas estão definidos na nova Constituição como 
una nova entidade territorial do país, que podem governar-se por autoridades 
próprias, administrar recursos e participar da renda nacional. 

Sobre este último aspecto, a Lei 60 prioriza apoiar financeiramente propostas de 
saúde e educação em territórios indígenas. De todos os modos, qualquer projeto 
que se pretenda implantar em tais territórios deverão ser aprovados e realizados 
juntamente com os mesmos, através de suas lideranças. 

No Brasil, através de Decreto Presidencial, em 1991 o governo brasiiei ro repassou 
para o Ministério da Saúde a incumbência de coordenar as ações referentes à 
saúde indígena e ao Ministério da Educacãc àquelas referentes à educação, a qual 
segund!) o documento "Dl retrízes para a Política Nacional de Educação Escolar 
Indígena" (1993) "deve ser intercultural e bilíngüe, específica e· diferenciada". 

Neste sentido, o Núcleo de Apoio à Saúde Indígena da Fundação Nacional de Saúde 
do Brasil, está implantando um curso de capacitação de monitores indígenas de 
saúde na "Tcru Ngue Patau" (nossa casa de estudos), na aldeía ticuna de 
Filadélfia, em Benjamin Constant. Tais monitores, pertencem a Organização de 
Monitores de Saúde do Povo Ticuna - OMSPT. 

Na parte colombiana do PAT, dentre outras instituições, o Serviço Seccional de 
Saúde do Departamento do Amazonas, juntamente o Ministério de Educação 
Nacional, através do Programa de Etnoeducação do MEN. está implantando o 
projeto "Caoacitacíón de Líderes Indígenas y Promotores Indígenas en La Pedrera 
y Miriti", pretendendo estender sua atuação nessa área. 

Também o Centro Experimental Piloto/Amazonas está apoiando, juntamente com o 
Conselho Indígena do Trapézio Amazonice - CINTRA, entre outras, a im::,lantaç:ão 
do projeto "Construyamos la Huerta Madicina!" elaborado pelo grupo de saúde da 
comunidade ticuna de ~Jaza,é, situada a 25 Km de Letícia. Ta: projeto pretende 
prestar atenção à saúde indígena. através do resgate da ~r:(?dicina "tr-3.di<.:nr;_! 
utilizada. 

Neste sentido, já estão sendo reai.z ados uma série de es7;.,· ,::::.:~ voltados :·)s.1-,,, a 
saúde indígena na área de atuação do PAT. tanto no Brasil quanto na C0!ômb1a. 

No entanto, nesse mesmo âmbito, o intercâmbio realizado entre esses países acerca 
dassas experiências é absolutamente incipiente. Neste mesmo sentido, não tem 
sido realizadas orccostas conjuntas seja de investigação, seja de intervenção 



_ .. _ . 

96 

pr át.ca ,-eiac:onada~ com e. saúde dos ti cuna, po·- exernp!c, que 1:~te;rarn a 
coculacão de amoos países na área de atuação ao PAT. 

Tendo err: vista e quadro acima descrito, j ustlftca-se este projete. 

Objetivos: nrornover e i nte rcámoto de ;:: repostas e estratégias voltadas 
para a saúde indígena desenvolvidas por instituições e çr upoe 
situados a nível regional/local, nos territórios colombiano e 
brasileirc d: PAT; 

analisar a viabilidade de elaborar uma propcsta conjunta 
voltada para tal fim, respeitando valores culturais próprios 
das comunidades indígenas envolvidas. 

Público-alvo: num prímeirc momento, instituições e srupcs.e nível regiona! 
e local. que estão desenvolvendo atividades voltadas para a 
saúde indígena. Num segundo momento, populações indígenas 
integrantes desse contexto. 
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Duração: 2 anos 

Entidades 
Envolvidas: 

MEt~/Etnoeducação, Comissão de Assuntos Indígenas, Serviço 
Seccional de Saúde do Amazonas. Com uni d ade Ticuna de 
Nazareth, CINTRA, entre outras na Colômbia. Fundação 
Nacional de Saúde/Amazonas, Fundação Nacion~I do Indio 
FUNAI/Tabatinga, OMSPT, entre outras no Brasil;' 

Operacionalização: 

Organizar reunião entre as entidades envoividas para informar/discutir 
experiências que estão planejadas ou estão sendo realizadas relacionadas com a 
saúde indígena. 

Intercambiar documentos e publicações acerca das mesmas e instituir um 
mecanismo que permita que esse intercâmbio se dê de forma permanente. 

Refletl r acerca da filosofia e estratégias adotadas em rei ação a essas experf êncras. 

Discutir suas lrrni tações e possibi I idades. 
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Avaliar a per'ti nência de aesenvolver um trabalho conjunte ern ,-efã·;-.Jc, a. essas, 
marco do acordo de coooer ação binacional entre Colômbia e Brasil; 

- ~ .. .., 

Disc:--imina1- áreas prioritárias de atuação a nive! regional e local. 

Desenvolver a preposta e implementá-ia, se j ui gado per:i nente. 
r 
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Sugere-se eue seJa envolvida neste projete a Com,ssao Pro-1nc,o do AcrE pelo -:rabalho que 
importa'1::ia oue ao trabalho que e setor de saúde aessa comíssac aesenvclve. 
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Cronograma 

Fase 1: Organizar e realizar reunião entre organizações envolvidas com 
saúde indígena 

Fase 2. Intercâmbio de materiais utilizados 

Fase 3: Realizar novo encontro binacional, para discutir perspectivas 
para desenvolver trabalho conjunto binacional, e desenvolver 
proposta de ação. 

Orçamento para Saúde Indígena 

FASE ÍTEM CUSTO-US$ 

1- Realizar Reunião Inicial 

Deslocamentos 

Estadia, alimentação 

$3000 

2000 

2- lntercambio de Documentos 

Reprodução e envio de documentos 2000 

3- Realizar Segundo Encontro 

Deslocamentos 

Estadia. alimentação 

3000 

2000 

TOTAL GERAL $12,000 
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PRODUÇAO DE PAPEL RECICLADO 

Justificativa 

Nas reuniões reauz adas na área de atuação do FA T teve-se oportun1aade de 
estabelecer contato com a direção do centro de cacacltaçêo Indígena San Juan 
Boscc em Letícia e com o Centro de Treinament::, do Alto Solimões err Tabat+n ca. 

.,.. 
r 

Tais instituições manifestaram interesse em desenvolver um projeto prá:ico 
relacionado com educação ambiental envolvendo os alunos respectivos. 
Manisfestaram interesse também em incrementar os intercâmbios que realizam entre 
si informalmente. 

Neste sentido, pensou-se em elaborar um projeto de educação ambienta! que 
envolvesse ambas, simultaneamente. 

Por outro lado, durante o trabaf ho de campo reallz ado em Rio Branco, no Acre, 
tomou-se conhecimento da experiência aue E. Assesssoria de Meio Ambiente da 
Prefeitura local está desenvolvendo relacionada com a produção de papel reciclado 
através da i nstalação de "oficl nas de reclclaçem ". 

Tal expertêncla, realizada de forma artesanal e à baixíssimo custo, ja está 
trazendo resultados o que tem levado esta Assessoria pensar na possibilidade de 
incrementar a produção de papel reciclado para comercializá-lo. 

Como esta trata-se de uma experiência que não exige maiores investimentos em 
termos financeiros, à excessão da compra ou da produção de uma éspecie de 
estufa ( no caso da experiência de Rio Branco foi produzida lá mesmo), e que pode 
significar algum retorno em termos de geração de renda, pensou-se em reproduzí 
la em outro contexto. com o auxílio da Assessoria de Meio Ambiente da Prefeitura 
de Rio Branco. 

Objetivos: promover o intercâmbio mais sistemático entre administradores, 
alunos e professores do Centro de Educação Indígena San Juan 
sosco e de Centro de Treinamento do Alto Solimões; 

gerar uma fonte alternativa de recursos para os Centros de 
cacacltaçãc supra citados através de uma atividade educativa. 

r> 
r: 
r" 
'r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 

Público-alvo: administradores, professores e alunos aos centros educativos 
em questão. 

Duração: 2 anos 

Entidades 
Envolvidas: 

Centro de Capacitação Indígena San Juan Bosco. SENA. 
INDERENA (ou eouivalente) em Letícia; oerrtro de Treinamento 
do Alto Solimões em Tab ati nga; SEDUC em Manaus; Assessoria 
de Meio Ambiente do Município de Rio Branco 
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Operacionalização: 

Fase 1: Reunião Binacional 

Duração: 3 meses 

Organizar uma reunião entre os r sp resantan'tas ae ambos centros educativos para 
discuti r o encaminhamento deste Projeto; 

Organizar uma reunião entre esses e as demais instituições que estarão 
envolvidas na sua execução para apresentaçãc ca experiência de Rio Brancc, 
discussão dos procedimentos que deverão ser adotados para implantação ca mesma 
nos dois Centros Educativos simultaneamente. 

Fase 2: Mobilização dos AI unos 
Aquisição/Produção dos Equipamentos 
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Duração: 3 meses 

Fase 3: Implantação da Experiência 

Duração: 6 meses 

Deverão ser selecionados os ai unos e porfessores que íniciarão a experiência. Este 
deverão ser treinados conjuntamente (dos dois Centros ao mesmo tempo). 

Contratar um especialista para que ajude a definir um curso versando sobre esse 
(estima-se que esse tenha uma duração de 20 horas). 

Durante a implantação da experrencia deverão ser realizadas vislstas e reuniões 
para discutir seu encaminhamento. 

Fase 4: Organização de uma Estruturn Conjunta para Comercialização 

Duração: 1 ano 
, r 
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Estudar a pertinência e viabiiidade dos dois centros educativos envolvidos 
organizarem uma estrutura de produção de papei reciclado para comercializar. 
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FASE ÍTEM CUST0-US$ 
1- Reunião Binacional 

Deslocamentos 

Estadia, alimentação 
3,000 

2,000 

2- Mobilização dos Alunos; Aquisição/Produção dos Equipamentos 

Impressão de cartazes 

Aquisição/produção equipamentos 
1,000 

8,000 

3- Implantação da Experiência 

Contratação de especialista 

Deslocamentos 

Estadia, alimentação 

2,000 

1,000 

1,000 ,..... 
0 4-: Organização de Estrutura Conjunta para Comercialização 
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Material de apoio 

Pesquisa de mercado e técnicas de produção 

2,000 

3,000 

TOTAL GERAL $23,000 
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EDUCACAO AMBIENTAL VOLTADA PARA A COMUNIDADE 

Justificativa 

Pode-se considerar que ~ comunidade, enquanto i"orma de organização soc.al, é um 
lugar adequado para a definição de problemáticas ambientais e para definição sua 
hierarquia (especialmente na definição de prlori daoes educacionais). 

' '- Enquanto forma de organização social, ao mesmo tempo, é o lugar no qual a 'acãc 
educacional' pode ser equacionada, desenvolvida, controlada e retroalimentada em 
função de necessidades e interesses expressos localmente. Por esse motivo, deve 
ser considerada como um espaço fundamental para implementação de ações. 
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A educação ambiental, nesses contextos, estará voltada para o atendimento de tais 
necessidades e interesses, o qual serão seu ponto de partida. Neste senti do 
implica na realização de esforços que adotam, de modo geral, o enfoque da 
chamada "educação popular", que tem como princi pai objetivo: 

"promover un desarrolc comunitario integra!, mediante la apllcación de un 
modelo que parte de la convicción de que es necesario aue las proprias 
comunidades c efinan las áreas temáticas sobre las cuales se debería ltevar 
a cabo la actividad educativa" (ENCALADA, 1989). 

No caso das cidades de Letícia e Tabatinga, cujo crescimento tem se dado de uma 
forma acelerada, sem um planejamento adequado, a educação ambiental voltada 
para comunidades pode contribuir para que os problemas decorrentes de uma 
urbanização não planejada ( uso e ocupação do solo inadequado, erosão, 
assoreamento, poplulção das águas, etc) sejam mi nímizados. 
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Sobre este último aspecto, vale mencionar a situação precarra que vivem as 
populações indígenas, os ri bei rínhos, os colonos que migraram para essas 
localidades e que hoje integram sua população, uma vez que contarr. com 
alternativas restritas em termos subslstêncla e têm acesso limitado às infra 
estruturas físicas e sociais aí instaladas> 

Por outro lado, a educação que recebem no sistema formal de ensino, em gera!, 
não contempla conteúdos voltados para sua pr-obtemátice e para a problemática 
!ocal/regional. Neste sentido, acabam não sendo devi damente tnstrcmentanz acos 
para contribuir com e o recesso de reversão de quadro descrito. 

Em contrapartida, a educação ambiental, per defi nição, pode trata 
Segundo o enfoque da "educação popular" os agentes educativos devem ser, 
preferencialmente, membros da comunidade na qual desenvnlvem seu trabalho. 
Tais agentes devem abordar, ainda segunde esse enfoque, conteúdos que estejam 
estreitamente relacionados com o universo cultural e social dos demais membros 
da comunidade - participantes dos processos educativos, e com a análise e 
resolução de problemas prioritários segundo a percepção desses últimos. 

., 
- tio caso de Tabatinga, conforme mencionado anteriormente, essa s,tuaçào é particularmem:e 

ceme t+caca, principalmente considerando que a cidade está em crescimento continuo, abarcando 
populaçoes oriundas de municípios próximos como de Benjamin Constante São Paulo de Olivença, sem 
Que esteja preparaaa. 
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::m função dessas considerações justtflca-se este projete. 

Objetivos: 

situar os processos educativos como componentes de outros processos 
de melhoria das condições de vida de populações locais, apoiando o 
desenvolvimento ce formas auto-geridas de organização; 

desenvolver nos grupos comunitários a capaciaade de identificar suas 
necessidades; estabelecer prioridades e planejar ações para 
satisfazê-las; identificar as habilidades básicas e conhecimentos 
necessários para tanto. 

Público-alvo: íO comunidades: 5 situadas na área urbana de Letícia e 5 
situadas na área urbana de Tabatínga 
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Duração: 1 anc 

Entidades Envolvidas: Centro Experimental Piloto. Secretaria Municipal de 
Educação, SENA, entre outras em Letícia; Secretaria 
Municipal de Educação, Centro de Treinamento do Alto 
soilmõee - CPT-SOL e Diocese do Alta Solimões, entre 
outras em Tabatinga. 

Operacionalização: 

Fase 1: Reunião Binacional 
Seleção das Comunidades 
Identificação dos Agentes Comunitários 

Duração: 4 meses 

Orgal"izar uma reunião entre entidades envolvi das dos dois oaíses para clscurl r 
conjuntamente e projeto ora apresentado. 

Constituir um Grupo de Trabalho local em relação a Leticia e em relação a 
Tabati n ga. 

Selecionar, no âmbrto de cada uma dessas locai idades, ( ' ... · . ··: e Tabatinga) · :· 
comunidades que seriam prioritárias de atuar e es'taneiecer contato com suas 
lideranças. 

Junto com essas, identificar membros da comunidade que poderiam atuar no 
nroceso educativo enquanto "agentes comuni tartos" (um em relação a cada 
com uni d ade, oreferencialmente que seja oriundo da mesma). 
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Identificar nas c.cades de L.etícia e Tacatinça 10 p rcfesscr-es aue possam 
desenvolver- as atividades educativas nas cornurucades junte com os a~eni:es 
comunitários. 

Fase 2: Estruturação do Curso 
Treinamento dos Agentes comunttartos e dos Professores 

Duração: .i meses 

Definir os materiais de apoio e as metodologias que serão utillzadas no processo 
educativo, tais come: mapeamento ambiental; mapa falante; autodiaçnósttcc, etc, 

!::struturar exercícios práticos para serem realizados durante o rrelnarnento. Por 
exemple, selacionar uma ccmunidade e, junto com os "treinados" realizar o 
autodíagnóstico que consiste em: 

Levantar o que se faz (prática social) ou se vem +az endo, 

Analisar a realidade natural e cultura: cnde se dá o "cue-fezer " cottdla-ic. 

Tomar consciência sobre a c ratfca soclal e sobre a realidade concretas. 

Realizar o treinamento {deverá ter uma carga horária de cerca de 40 horas). 

Fase 3: Trabalho com as Comunidades 

Duração: 3 meses 

Realizar (agentes comunitários e educadores) um trabalho pr evio de mobilização 
nas comunidades com as quais vai se trabalhar no sentido de motivá-las para 
carttcioar das atividades educativas. 

Iniciar tais atividades em horas e dias mais apropriados para os participantes 
locais. 

Durante esse período, caoera aos agentes educatvos 

• partir do nível de conhecimento expresso acerca cas relação nomern 
natureza e suas consequências; 

. valorizar formas de expressão próprias da comi~ · :~·_:,. 2~ E-:xoeriê:1cie. 
aerivada da sua prática proautiva, da sua vi o a cotidiana e da capacic ade 
dê analisar criticamente sua própria realidade social e natur-al: 

implantar estratéqias de educação partf clpattva e de mvesti qação-eção: 

, , 

estabelece, relações pedagógicas horizontais com os 
croorclandc a geração de processo de auto-aprendizagem. 

educancos", 
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Quanto aos conteúdos a serem trabalhados serão definidos duran:e e processe, 
que deverá contemplar as seguintes etapas: 

Identificação de necessidades e interesses em termos educativos; 

. Atr: buicãc de prtcrl d ades para uma intervenção p ratica: 

Formulação de objetivos e de um p!ano de trabalho para a investigação 
ação conjunta; 
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Implementação; 

A vai i ação e tracaoo do p I ano subsequente ( E NCA LA DA, cp.c: t, ). 

Fase 4: Reunião Binacional 
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puraçãc: 1 mês 

Deverá ser realizada uma reunião entre o grupo de trabalho, os agentes 
comunitários e professores envolvi dos para avaliar a experíêncla real lzada e 
discutir a pertinência e viabilidade do seu desdobramento. 
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PH.OJE'lP!-: i.:Xl'F!W,11·.ST,\JS No Ã:-.umn !), ) PAT 

· Orçamento para Educação Ambiental Voltada Para a Comunidade 

FASE ÍTEM CUST0-US$ 

1- Reunião Binacional 

Deslocamentos 

Estadia, alimentação 

5,000 

3,000 

2- Estruturação do Curso/Treinamento de Agentes Comunitários 

Serviços de consultoria 

Aquisição de material 

Deslocamento 

Estadia 

3,000 

2,000 

3,000 

1,500 

3- lrnplantação da Experiência 

Pagamento dos agentes edos professores 

Aquisição de material para o curso 

Deslocamentos 

Estadia, alimentação 

4,000 

2,000 

3,000 

3,000 

4- Reunião Binacional 

Deslocamentos 5,000 

s.ooo Estadia, alimentação 

TOTAL GERAL $37,500 
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SAUOE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 

Justificativa 
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Os problemas decor+entes da precariedade cc saneamento básico em t.ertc!a e, 
sobretudo. em Tabatinga, como a contaminação aa água e a proliferação de vetores 
causadores de coenças endêmicas. têm preJ udicado a qua!idade de vi da da 
população local/regional, fato que é particularmente grave nas zonas rurais, onde 
tal precariedade é mais evidente. Neste sentido, tanto da parte colombiana quanto 
da parte brasileira do PAT têm sido feito esforços de construção de infra 
estruturas visando minimizar o problema. 

No entanto, somente a real lzação de obras e: vis não é suficiente para que se 
melhore as condições de saneamento consideradas de forma geral. Faz-se 
necessário desenvolver, simultaneamente a estas, atividades educativas visando 
conscientizar, capacitar e motivar as populações locais para atuarem em retação 
a essa problemática e, ao mesmo tempo, preservar as instalações realizadas. 

Por outro lado, tanto no Brasi I quanto na Colômbia, vinculados ao setor de saúde, 
existe pessoal capacitado (agentes comunitários no Brasil e promotores ce 
saneamento na Colômbia) que realizam um trabalho voltado para saúde preventiva 
no bôjo de comunidades economicamente carentes. 

T ai trabalho, em geral, contem p Ia a consci e nti zação para aspectos d e saneamer.to 
que favorecem a melhoria da qualidade do ambiente e da saúde de populações 
locais. 

Visando maximizar os esforços supra citados elaborou-se este projeto. 
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O mesmo foi pensado ainda no sentido de complementar o "Projeto de Educação 
Ambiental voltado para Comunidades", na medida em que as localidades a serem 
trabalhadas poderão coincidir. 

Objetivo: 

maximizar os trabalhos ec ucati vos realizados por parte de a gemes 
comunitários de saúde ou .por promotores de saneamento junte à 

populações locais visando a melhoria das condições de saúde. 
saneamento e meio ambiente respectivas. 

Público-alvo: 20 comunidades (rurais e urbanas); 10 no primeiro ano (5 
parte brasileira do PAT e 5 na parte colombiana) e 1 O no 
segundo ano 

Duração: 2 anos 

Entidades Envolvidas: Fundação Nacional de Saúde. Secretaria Es tadua: e 
Municipal de Saúde de Tabatínga, em Tabatinga; Centro 
Experimental Piloto e Serviço Seccional de Saúde do 
Amazonas em Letícia 
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Operacionalização: 

Fase 1: Reunião Binacional 

Duração: 3 meses 
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Organizar uma reunião entre enttdades envcivr o as dos dois países para d ísci, ti r 
conjuntamente e projeto ora apresentadc. 

Estruturar um curso de capacitação voltado para 10 ager.tes comunrtarics de 
saúde de Tabatinga e 10 promotores de saneamento em Letícia. Estes deverão 
trabalhar em dupla em cada comunidaae selecionada. 

Fase 2: Identificação das Comunidades 
Curso de Capacitação 

Duração: 3 meses 

Identificar comunidades com as quais vai se trabalhar de forma prioritária 
(critérios: interesse, maior grau de necessidade, maior grau de organização), 

Capacitar promotores de saneamento (de Letícia) e agentes comunitários de saúde 
(de Tabatinga). 

Adequar/produzir material de apoio ao curso que será dado por esses no âmbito 
da comunidade. Aproveitar as cartilhas de saneamento elaboradas pelo Serviço 
Seccional de Saúde de Letícia. 

Identificar metodologias apropriadas oue envolvam a participação comunitária. 

Identificar ações que podem ser reali:adas, no bójo das comunidades, através da 
utilização de tecnologias simplificadas de saneamento básico, adeouadr.- .'. :-eg•êlo. 

Fase 3: Saúde, Saneamento e Meio Ambiente com a Comunidade 

Duração: 6 meses 

Realizar o trabalho educativo com as comunidades. 

Buscar a participação comunitária nesse processe, em função do qual a educação 
ambientai estará acontecendc. 

Deve-se, de fato, viabilizar um processo educativo que estimule o surgimento ae 
temas ou focos de interesse aas comunidades par'tlciparrtes, nas areas tk r.aú de, 
saneamento e meio ambiente, os quais funcionarào como temas geradores para o 
conhecimento dos problemas e das necessidades sobre aspectos específicos do 
saneamento na comunidade. Neste sentido deve-se: 

- Realizar e diagnóstico da realidade do saneamento local. Este diagnóstico 
significa, sobretudo. urna acão ae observação e dascrrção do que s~ raz. :JW cc 
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que se vem fazendo em termos de capatacãoz'tr atarnerrto de água; disposição de 
esgoto; controle de vetores, etc. 

Esse trabalho deverá e ar início ao desenvotvlrnento de uma consclêncla crítica 
sobre a situação problematizada pois ao buscar respostas aos problemas 
identificados, vai-se descobrindo as causas e os efeitos de tais problemas e 
delimitando-se aaueles que são de ordem interna à comunidade que se 
autodiagnostica e os que são de ordem externa. Na problematização aa 
contaminação da água, por exemplo, ao se analisar as causas e os efeitos internos 
e externos da contaminação vai-se, ao mesmo "tempo. desenvol venco consciência 
crítica sobre este problema" {IPEA, 1989). 

Por outro lado, as análises e avaliações reealizadas deverão gerar crocoetas de 
ação concreta - construção de sistemas de saneamento, promoção de um programa 
de educação em saúde e saneamento mais ampliado - para transformar a situação, 
dentro dos procesos de investigação-ação. 

Fase 4: Realização de Reunião Binacional 

Duração: 2 meses 

Realizar uma reunião para avaliar os resultacos alcançados atravês aa implantaçy 
da primeira experiêncla realizada contando com a participação de membros das 
comunidades com as quais se desenvolveu o trabalho. 

Discutir os procedimentos que serão adotados em relação as próximas comu-udades 
a serem trabalhadas. 

Fase 5: Identificação das Comunidades 
Reciclagem para os Agentes Comunitários de Saúde e Promotores ae 
Saneamentc 

Duração: 2 meses 

Fase 6: Saúde, Saneamento e Meio Ambiente nas Comunidades ~ 
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Duração: 6 meses 

Fase 7: Realização de Reunião Binacional 

Duracàc: 2 meses 

Reaii::ar uma reunião para avaliar os r esuf tacoe atear.cacos ::.,;.,,.-, a experrênci a 
realizada. com a oar-ncloacêo ae membros das comunidades corn as quais se 
desenvoi veu o traoal ho. 
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l'HOJETOS EXPERIME!1<l'AIS No Â:-.mrn I J )e> I' /\T 

Orçamento Para Saúde, Saneamento e Meio Ambiente 

; FASE/ÍTEM CUST0-US$ 

3000 

3000 

2000 

1500 

$44,500 $15,500 

1: Reunião Binacional Inicial 

Deslocamentos 

Estadia 

Material de apoio 

2: Estruturação do Curso e Treinamento 

Trabalhos de consultoria 

Deslocamentos 

4000 

3000 

2000 

3000 

3000 

1500 

2000 

Estadia 

Material de apoio 

3: Trabalho nas Comunidades 

Deslocamentos 3000 

2000 

3000 

1500 

Estadia 

Pagamentos 

Material de apoio 

4: Reunião Binacional 

Deslocamentos 4000 

3000 Estadias 

5: Reciclagem 

Pagamentos 

Deslocamentos 

Estadias 

Material de apoio 

TOTAL GERAL 

3000 

2000 

2000 

1500 

4000 

3000 
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CAMPANHA DE EDUCACAO AMBIENTAL NOS PORTOS 

Justificativa 

Recentemente o Grup::, Técruco Operacicna: oerrnenente formado por ~epr:sentarn:es 
de setor de saúde da Colômbia ( Lstfcla), de Peru (Iqurtos) e de Brasil (Tabatl nga), 
que apoia e dirige as ações em torno da prevenção e de ccnt-ors da ep í o ernia ao 
cólera, decidiu elaborar o "Programa de Vi giláncia Sanitária em Per tos e 
Aeroportos" e implementá-lo a, nda em 1994. 

Tal implantação revela-se como uma oportunidade ímpar no sentido de realizar, 
complementariamente às erívluades propostas, a nível binacional, uma campanha 
voftaca para a I impeza desses logradouros, esclarecendo à população as vantagens 
para a saúde pública e ao ambiente a ue esta pode significar. com essa 
finalidade, concebeu-se este Projeto. 

Objetivos: 

maximizar os benefícios o acorr-entes da implantação do 
Programa de Vigilância Sanitária nos Portos e Aeroportos para 
o conjunte da população da área do PAT; 

estimular a realização de uma ação prática que signifique uma 
melhor:a das condições de salubridade locais. 

Público-alvo: população da área de atuação do PAT 

Duração: 1 ano 

Entidades Envolvidas: Serviço Seccional de Saúde ao Amazonas, Prefeitura 
Municipal de Letícia, Se-:n:etaria Municipal de Educacão 
em Letícia: Prefeitura e Secretaria Estadual e MunicJoaf 
de Saúde e Secretaria Municipal de Educação em 
Taba-tinga 

Operacionalização: 

Fase 1: Reunião Binacional 

Duração: 2 meses 

Promover uma reunião errtre as entidades envolvidas. 

Real::ar um diagnóstico da situação de saneamento nas áreas onde estac 
localizados os portos de Letícia e Tabatinga. 

-- _ _J 
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Identificar ações relacionadas com tal sttuacão cue sãc prioritárias de realizar em 
ambos. por exemplo, a limpeza e a colocação ae cacamcas Para coleta ce residuos 
sólidos em áreas situadas junto às margens de rio. 

Fase 2: Realização de "Ação-Demonstrativa" 

Duração: 2 meses 

Conceoer e realizar urna ação-demonstrativa com a ajuda dos promotores de. 
saneamento do Serviço Seccional de Saúde do Amazonas e dos agentes 
comunitários de saúde da Secretaria Municíoar de Saúde de Tabat: nga nessas 
localidaces que implique, por exemplo. na ret: rada de l rxo disposto nas margens 
do rro Amazonas. fazendo uma ampla d í vul gaçào da sua real tz ação í n loco através 
da utilização de auto-falantes e através do rádio. convidando a população para 
participar da mesma, que seria realizada em sistema de mutirão. 

Fase 3: Estruturar a Campanha 

Duração: 2 meses 
1 r, 
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Produzir cartazes, faixas. foi hetos de esclarectrnento à população acerca da 
importância do saneamento local tanto para sua saúde, como para a saúde do 
ambiente natural. Divulgá-los. Fazer uso, igualmente, do material didático 
produzido pela SEDUC/Amazonas em covénio com a Marinha Brasileira relativo ao 
saneamento nos portos. 

Com a ajuda dos promotores e agentes de saúde, conceber um trabalho de 
esclarecimento e de motivação para ação junto ao pessoal que trabalha nos portos. 
locais. 

Estudar a possibilidade de incluir estudantes da escola básica na reaítz ação dessa 
atividade. Esses poderiam atuar como "ttscars do ambiente". 

Fase 4: Realizar a Campanha 
Avaliar os resultados 

Duração: 6 meses 

Observação: no caso de Brasi I, reccmen da-se cue esta campan na seja reai rzada 
tambem no porto de Senjami r. constant. 
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Orçamento para Campanha de Educação Ambiental nos Portos lo.}-o.- 

FASE/ÍTEM CUSTO-US$ 

1: Reunião Binacional 

Deslocamentos 4.000 

Estadia 

Material de apoio 

2 Ação-Demonstrativa 
1 

2.000 

i .000 

Matenal de apoio 

Aluguél de som. etc 

·.3 ~struturação da Campanha 

Produção de cartazes folhetos 

2 000 

1.000 

3.000 

ri 4 Realização da Campanha/Avaliação 
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De si ocamentos 1.000 

1.000 

$15,000 

Material de apoio 

·.TOTAL GERAL 
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FORMAÇAO DE PROMOTORES EM EDUCAÇAO AMBIENTAL 

Justificativa 
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O trabalho mu ltidisciplinar é fu n dame n tal pa ra vraorlizar .õ: impls.ntacão de 
atividades e projetos ,·oltados para a e ducacâo ambiental. ~·e entanto, na área 
de atuação do PPCP, fica extremamente difícil de ser conc ret.iaado, uma vez q ue 
os núcleos populacionais ai existerites , principalmente àqueles situados na área do 
do Puturnavo, são muito di spersos e de difícil ac:esso o que impede, ou t or na 
exces sivame nte dispendioso, o deslocamento para os mesmos por parte de equipes 
mu ltf di scí p línai-es oriundas de outras localidades. 

Por outro lado, grande parte desses nucíecs são conformados, entre outras, por 
populações nativas, as quais não necessitam de educação ambiental propriamente 
dita, muito pelo corrtr-ár-io, necessitam di,·ulga::- conhecimentos ancestrais que 
dispoem de trato e quilibr-ado com a natureza. 

Além de populações indígenas, esses núcleos são conformados ainda por 
populações mestíças (ribeirinhas) e por colonos, os quais, em função da situação 
de isolamento em que se encontram, têm dificuldaàes de acesso à tecnologias 
modernas para o desenvolvimento de atividades produ tivas (agrícolas, 
extratrvíatas ) e para resolver o problema de abastecimento de água potável, entre 
outras dificuldades. Também, em ger-al, têm um acesso bastante restrito à 
escolarização e à participação em cursos de formação e de capacitação voltados 
pera temas afins pela falta de oportunidades a nível local.' 

Visando contribuir para que esse quadro seja revertido, pretende-se viabtlizar 
cursos de formação em educaçâo ambiental voltados para professores, técnicos de 
saúde, extensionistas rurais, lideranças comunitárias, oriundos dessas localidades. 
Estes deverão atuar multidisciplinarmente no desenvolvimento de- investigações 
ações relacionadas com a educação ambiental a nível local em prol da melhoria da 
qualidade de vida aí desfrutada. Simultaneamente, deverão atuar como agentes 
multiplicadores. 
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Os cursos de formação de promotores ambientais ora propostos, contemplam a 
realização de atividades teóricas -= praticas realizadas a nív ei central, pelo 
conjunto de participantes, e a mvel local, pela equipe da localidade que faz parte 
do mesmo. :-este sentido estarão es t r utu rados em três módulos complementares 
entre si. ·~o im.e rvalo entr= os mernos, os participantes do curso deverão realizar 
atividades práticas no bójo da sua comunidade de origem. 

Objetivos: 
contribuir com a melhoria da qualidade de vida em núcleos 
populacionais 1ocalizaàos na área de atuação do PPCP e com e 

Por ef.SP mot i vo , o governo peruano a r.r-avé s do Pro,Jeto [f.peçial Putumavc, por: exemplo, e!::"tá 
investindo na cons t r-ução ele centros e<iucat1,·os em alguns dpsse!c. nucleos selecionados. Da 111esma 
f or-ma , o go,·erno colombiano e s t a empenhado em fort.alecer os inst.1tuições Looa i a . A criação recen~e 
e Le í 99 l da "Co r-po r-a c i on para el Desarrollo Soster.ible del sur de la Amazonía - CORPOA:-tAZONL<.", 
s r t uada no Pu t umavn , pr-e t ende agilizar esse processe,. 
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ap rovettarne nto s u st.e n tav el dos recursos nat ui-ais ai exis te nt.es 
por parte da população local: 
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formar, na qualidade de promotores ambientais, equipes locais 
mult.id isc ip liria re-s para i-e pas sar as inforrnacôe s 8 habilidades 
recebidas e pi-ornover , a nível comunitário, in,·esligações-sções 
relacionadas com a educação ambiental; 

promovei· micro-projetos expe r imerrta is de de se nvolv ime nto 
sócio-econômico a nrveí local; 

Público-Alvo: 24 participantes: professores, técnicos de saúde, exteris íoniatas 
rurais e lideranças comunitárias, oriundos de 6 núcleos 
populacionais situados, na área de atuação do PPCP, no 
primeiro curso. Outros 24 participantes no segundo curso 
oriundos de outras 6 localidades situadas nessa área. 

Sugere-se que participem da primeira turma equipes oriundas 
de Puer-to Leguízarno, Puerto Alegria, El Encanto (Colômbia); 
Guep pi, Soplín Var-gas, Nu eva Espera.nza (Peru). Da segunda 
turma sugerem-se que participem equipes de Letícia, Tar-apacá, 
Puerto Ar-ica (Colômbia) e Cabalio Cocha, Islandia e El Estrecho 
(Peru). 

Duração: ? anos 

Entidades Envolvidas: na Colômbia: CORPOAMAZOKIA; IN'DERE~A (ou substituta); 
SENA; Centro Experimental Piloto/ Amazonas; Ser-víço 
Seccional de Saúde; Secretarias Departamental e 
Municipal de Educação, entre outras; 

no Peru: Projeto Especial Puturnavo; IIAP; I~REN.\; 
APECO; CRODE, Direção Re g íonal de Educação, Direção 
Regional de Sau de , entre outras. 

Operacionalização: 

Fase 1: Trabalhos Gerais Iniciais 

Du i'acão: 6 meses 

Constituir urn Comitê Técnico, conformado por 1·E>presentantes. das instituições 
envolv idas , e qual ficará encar regauo: 

d~ acordar e coor-dunar ações para a realização do projeto; 

, ae conceber o curso de formação de promotores -ambientais módulos 1, 2 
r- 3; 
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de identificar Zp roduz ir material de apoio para o mesma: 

de identificar locais q ue serão objeto dos est.ucos de caao: 

. de se lecionar: comunidades ·~ :;l'upo:=: c ue parti r ipat-âo cc pr ime ii-o e do 
segundo curso; 
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. de coritrataiv'capacitar os in str-utove s que ministrarão o curso no primeiro, 
segundo e terceiro módulo; 

de contratar especialistas que darão assessoria ín loco par-a a 
ímplernantação dos micro-projetos experimentais; 

de realizar o curso e acompanhar seus desdobramar,tos (fase 2 e 4 l; 

. de avaliá-Io. 

Fase 2: Realização do Módulo I do Curso de Formação de Promotores 
Ambientais em Educação Ambiental 

Duração: 1 mês 

Local: . a nível centrai, em Letícia ou Iquitos 
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Tal módulo estará voltado paz-a a informação/análise/discussão acerca 
básicos acerca do meio ambiente, bem como de car-acter-iaticas do 
ambiental regional/local. 

de conceitos 
meio sócio- 

Neste sentido deverá tratar: . da complexidade do meio ambiente como resultado 
da interação de fatores naturais e humanos; 
. das causas e consequências dos problemas que 
caracterizam a realidade sócio-ambiental local. 

A discussão desses conceitos e srtuações+pr'oblema acerca do meio natural e 
cultui-al dev e rá ser complementada, ainda nessa fase, pela realização, pelo 
conjunto d@ participantes do curso, de três estudos de caso Ide 8 participantes), 
en. função dos quais ser-á r-ealizaco o diag nós tíco de três localidades ( um bairro, 
um assentamente populacional. uma reserva, etc), situadas próximas ao local do 
curso, levantando as caracter-ist.icas dessas em termos físicos, bióticos e 
ant róp icos E' identificando problemas ambientais prioritários para solucionar. 

Fase 3: Realização do Diagnóstico Ambiental Local 

Duração: ') ~· meses 

Local: ln loco, nas localidades: representadas no curso pelos par tic ipant.es 
do mesmo 

Ne s sa fase, aqueles participantes do curso de formação, oriundos da mesma 
localidade, de,·erão -conformar-se e m uma equipe mult idtsch-Iinar para r-eal íz ar in 
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loco o diag nost.ico ambienta} da comunidade ns qual estão ãtuando, buscando 
contar com a par-t.icipaçâo «omu níté ria pan: tanto, e exploi-andc os pr-inc ipais 
situações-problemas sócio-ambientais aí identificadas. 

\'esse case r ealizarâo uma avaliacão da rea li d a.ie amoiental , a qu al cornpr-een de 
além da ide ntificaçâo das situações-problemas acima referenciadas, a análise das 
causas e das con seq ue nc ias imediatas e mais a longo prazo de tais situações, 
Deverão igualmente identificar e analisai· alter-nativas de soluções em relação s 
essas. 
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Finalmente deverão realizar in loco 
interessada para: 1. r'e pas sar' os 
primeiro módulo do curso e; 2. 
ambiental elaborado. 

dois Encontros com o 
conteúdos recebidos 
apresentar, discutir, 

restante da população 
durante a realização 
revisar o diagnóstico 

Fase 4: Realização do Módulo II do Curso de Formação de Promotores em 
Educacão Ambiental. 

Duração: 1 mês 

Local: a nível central, em Letícia ou Iquitos 

Nesta fase serão, inicialmente, apresentados e discutidos os diagnósticos realizados 
a nível local pelas equipes multidisciplinares. 

Em seguida serão trabalhados, de forma intersetorial, novos conteúdos 
relacionados com educação ambiental viaan do propor, se possível, soluções 
operativas para os problemas anteriormente abordados por parte das equipes 
multidisciplinares, relacionados com o diagnóstico ambiental da sua comunidade. 

Finalmente, serão constituídos grupos de trabalho por área de interesse (saúde 
preventiva, saneamento ambiental ( captação, tratamento de água, etc), ativ idades 
pr-odu trvas sustenta.veis (agricultura, extrat.ivismo, etc), recuperação de áreas 
degradadas ~ outras julgadas pertinentes), os quais, assessorados por 
profis stonais afins, deverão eiaborar micro-projetos experimentais para serem 
implantados em cada localidade representada. 

Pretende-se que os par-ttc í parrte s encerrem essa fase do projete sendo capazes 
de integrar informações provenientes de diferentes setores pera chegar a um 
enfoque sis têmico. 

Fase 5: Implantação Local dos Projetos Experimentais 

Duração: 6 meses 

Local: "í n loco', nas Iocal ida.de s representadas nc curse pelos participantes 
do mesmo 

Nes sa fase 
partic iparrte 

serão implantados, a ruvel 
do curso, os rnic r-o+p ro.ie tos 

local, pela 
corice b idos 

equipe multidisciplinar 
na fase anterior, Tal 
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implantação deverá se uar com as se saoi-ia de profissionais habilitados e com a 
participação da população local. 

!\este sentico, antes da implementação dos projetos propriamente ditos, dev-er-á se r 
realizado um se g u ndo Encontro com a população local v isando o repasse de 
conteúdos do segundo móduio do curso de formação e a analí se e dís.cu s sâo de 
tais pt-oje tos , buscando en vol vê+Ia ria sua execução t? adequá-los rne lhor às 
pi-eocu pacêes de outros atores locais. 

Fase 6: Realização do Módulo III do Curso de Formação de Promotores em 
Educação Ambiental. 

Duração: 1 mes 

Local: a nível central, em Letícia ou Iquitos 

Neata fase, inicialmente, será realizada a apresentação dos micro-projetos 
experimentais desenvolvidos pelas equipes locais nas sua comunidades àe origem. 
Os mesmos serão discutidos e avaliados em termos de procedimentos adotados e 
resulta.dos alcançados. 

Serão retomados, em seguida, os conceitos trabalhados inicialmente ( na primeira 
fase do curso} e rediscutidos. Da mesma forma pretende-se que seja feita uma 
nova leitura dos estudos de case realizados no primeiro momento para avaliar, 
qualitativamente, e em conjunto, o curso ora proposto. 

Fase 7: Término da Capacitação da 2 turma 
Reunião Binacional para Avaliação 

Duração: 6 meses 
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Orçamento para Treinamento de Promotores Ambientais 

FASE/ÍTEM ANO 1 ANO 2 

r> 1: Trabalhos Gerais Iniciais 
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· Deslocamentos 

Estadia 

: Consultoria 

:Aquisição de matenai 

2: Módulo Ido Curso de Formação de Promotores 

: Deslocamentos 

.Estacia 

Material de apoio 

.Pagamento de instrutores 

Estudos de caso 

3: Realização do Diagnóstico Ambiental Local 

Material de apoio 

4: Módulo ll do Curso de Formação de Promotores 

Deslocamentos 

Estaoía 

.Material de apoio 

:Pagamento de instrutores 

5: Implantação Local dos Projetos Experimentais 

$4,000 

3.000 

3,000 

1.000 

5,000 5,000 

5.000 5.000 

2,000 2.000 

2.000 2.000 

1.500 1.500 

2.000 í .000 

5,000 5.000 

5.00:J 5.000 

2,000 2,000 

2.000 2,000 

Trabalho de assessoria 6.000 6,000 
Apoio para projetos experimentars 6,000 6.000 
Deslocamentos 3,000 3.000 
Estadia 3.000 3.000 

6: Realização do Módulo Ili do Curso de Formação de Promotores 
' 
Deslocamentos 

Estadia 

Material de apoio 

Paçarnento de instrutores 

Fase 7 Reunião Brnacronal 

Oes!ocamentos 

5.000 5 000 

5,000 5,000 

2.000 2.000 

2,000 2.000 

4,000 
Estadia 2.000 
M,aterra! de apoie 

TOTAL GERAL 
í .000 

$81,500 $62,500 
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MATERIAIS DE APOIO PARA A EDUCAÇAO AMBIENTAL 

Justificativa 

A distància da maior parte dos centros educativos localizados na ar-ea de atuação 
do PPCP em relação as suas representações regionais (à exceção do caso de 
Letícia), associada a dificuldade de a.cesso a esses pela precariedade dos meios 
de comunicação existentes fazem com que, em geral, não disponham de documentos 
e publicações divulgando conceitos, Hstratégias, projetos que vem sendo 
desenvolvidos no ámbito da escola, tais como aqueles relacionados com a educação 
ambiental. 

Esse mesmo problema se coloca em relação as demais instituições que desenvolvem 
atividades educativas nessas localidades, que tampouco têm acesso fácil ao que 
está sendo produzido e realizado em outros contextos, que podería vir a 
enriquecer sua prática. 

Por outro lado, em termos de educação ambiental, tanto na Colômbia quanto no 
Peru tem sido dase nvolv idos muitos trabalhos, já documentados, e realizadas 
muitas publicações, Pode-se citar como exemplo neste sentido os "Cuader nos 
Ambientales" da série "Ecosistema ~- Cultura", do ME~/UN; a série de cartilhas 
"Nuest.ra Constituición Ambiental", "Nuest.ro Ambiente Municipal", entre outras; e 
o documento "Educación Ambiental, Capacítación de Docentes de Básica Primária", 
elaborados pelo INDERENA. No Peru pode-se citar a série de publicações da 
APECO tais como o guia ''Educacion Ambiental", voltado para docentes e o "Guia 
para Promotores de Educación Ambiental", entre outras, 

Neste sentido, este projeto pretende divulgar o material existente em termos de 
educação ambiental que possa ser utilizado por tais centros e instituições 
educativas situados em localidades mais isoladas, Pretende ainda produzir 
materiais didáticos que possam complementar esses primeiros. Sobre este último 
aspecto, vale considerar que a Direção de Educação Ambiental do Projeto Especial 
Puturnavo pretende esse ano elaborar um "Manual de Educação Ambiental" 
especificamente voltado para a realidade amazônica. 

Finalmente ressalta-se que, atr-avés desse projeto, pretende-se fornecer "kíts " de 
material educativo de apoio que subsidiem a concepção e execução de atividades 
e projetos relacionados com e ducacão ambiental tanto no âmbito da educação 
formal, quanto · não-formal e informal, os quais de ve rão conter documentos, 
cartilhas, manuais de atividades. jogos, artigos, etc. 

Objetivos: 

superar a dificuldade de acesso .\ i"ll.::.t:E.ri.s.1,.; ...• e .. f,010 a 
atividade didática; 

subsidiar a corice pcâo e execucão J.e ativ'idades E- rro.ietcs 
relacionados com a e d ucaçâc ambiental realizados no i:mbito cas 
escolas e POl' parte de cernais instituições educativas localíz ad s 
junto a essas; 
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Público-alvo: 200 centros e d ucat.ivos s ituados na ares de atuação do PPCF' 
em localidades mais isoladas E' de mais d íf'ícii aces so ( e st.ima+se 
q1.e no total da área existan: 500 cent.ros e ducativos ) 

Duração: 1B meses 

Entidades Envolvidas: nc Peru: :\"iinistério da Educação, . ..\.PEl'C:. ~IA.F-·, Direção 
Regiona! de Educação, Projeto especial Puturnavo, e n tr-e 
out.ras: 

na Colômbia: !'-1inistério de, Educação ~acional, C:·;, 
I~DEREKA, Centro Experimental Piloto, entr-e outras; 

Operacionalização: 

Fase 1: Seleção de Documentos 

Duração: 6 meses 
Organizar um grupo de trabalho inte g rado por represenumtes das instituições 
supra citadas e outras. 

Identificar/analisar os documentos e publicações existentes no Peru e na Colômbia 
relacionados com educação ambiental. 

Selecionar aqueles que podem ser utilizados na. área de atuação do PPCP, em 
função das particularidades à essa; 

Agrupá-los por categorias em função da temática abordada e do público-alvo para 
o qual estão voltados. 

Apoiar a elaboração do "Manual de Educação Ambiental", voltado para a realidade 
• Amazônica, por parte do Projeto Especial Puturnayo. 

Fase, 2: Teste dos Materiais Levantados 

Duração: 6 meses 

Identificar centros educativos e ins.tít.uicões que receberão o "k i;" situaaas na 
área de atuação do PPCP. 

Selecionar 10 centros educativos e testar o mate r-ial levantado no sentido de 
e'. valia- lo melhor. 

Fase 3: Estruturação e Envio dos "Kits" 

Duração: 6 meses 
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Orçamento para Materiais de Apoio para a Educação Ambiental 
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FASE/ÍTEM CUSTO-US~ 

1: Avaliação das Publicações Existentes 

1 Consultoria 6,000 

2: Apoio a Elaboração do Manual de Educação Ambiental 

1 Recursos para Proyecto Especial Putumayo 15,000 

3: Aquisição de Material 

1 Compra do material publicado 40.000 
4: Fornecimento dos Kits e do Questionário de Avaliação 

1 Reprodução e transporte 6.000 

TOTAL GERAL $67,000 
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RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS 

,Justificativa 

Entre as pr-o b lernas d e sa nearr en rc ;: ~:·ifii.:·a~j . .)f :·;a :::rea de at.uacãc de P1-'CP, 
de stace+se a p r-ecar-ieda de e a cdet:-: e da c is noaicâo de hxo. De fato, nos centros 
ur-banos locnl iz a dos ne s sa area. os se rv icos públicos de coleta d e lixo são 
j uecs.r ios e a dí~_posição final aE-sse, se dá, em gerai, à céu aberto ou nas 
mai·gGns dos, i-ios.: 

Os problemas decorrentes dessa situação tr-aduzern-ae na proliferação de vetore s 
causadores de doenças endêmicas e na contaminação das águas, entre outros, fato 
que já pode ser obser-vado em vár ias localidades dessa área como, :)Ol' exemplo, 
em Puer-to Nar-ifio. 

Nessa localidade, a "Cooper-ativa Indígena de Puerto l\ariiio" com o apoio do SE~A 
( Colômbia) está desenvolvendo um projeto de reciclagem de lixo vrsarido nnmrruzar 
a poluição das águas ào rio Amazonas e comercializar e lixo reciclado, o qual está 
alcançando r-es ul tad as bastante positivos. 

Tal projeto tem um componente de educação ambiental bastante explícito, pois 
dentre os objetivos desse1 destaca-se "ger-ar ( ... ) um novo conhecimento que 
permita despertar na populaçãc indígena e mestiça de Puerto Nar'ífic diferentes 
graus de "consciência cr ítíca" em torno da presença de materiais industriais 
procedentes da sociedade maior que, se não forem tratados e manejados 
adequadamente, geram crises ambientais e ecológicas de amplo espectro". 

Tomando esse como referência e ainda visando divulgá-lo e ampliá-lo para outras 
localidades foi concebido este projeto. 

Objetivos: 
contribuir para a melhoria das condicô=s d,. r;311P.amer.to de 
centros urbanos localizados na área ae c:.w:...i..:..ç~.·..., ao l>PCP; 

divulgar Zampliar a área de abrangência do "Projeto de 
reciclagem o e Lixo de Puerto );'arino''; 

realícar at.ivrdades educativas relacionadas com esse; 

oferecer opor::unidades de geração de renda para comunidades 
locais; 

apoiarv incentsv ar formas associativas de t re oalho. 

~ 
- Consídera-sP lixo. ele modo ~~ral. todo residuo solido r e su.í r arrt e da at avídaoe humana . Esse 

possuí uma compos.ição extre111ament e var-i ada dependendo, bas1ca111entf', da sua fonte produtora I lixo 
domest i co, comE'rcial. púb I ico l e de fonr.es especiais I rndus t r í a L, de res1duos de matadouros, clP 
estabelecimentos de saúde, etc). Em asuenuament.oa popu Lae rona rr, menos povoadoa , em principio, a 
produçãc, de re~:icluos nüo se coloca como problema, uma vez que o próprio meio nat.ur a.l encarrega-se 
de depurá-los, O mesmo não SP coloca em relação a nucleos urbanos ma 1ores, anele estes podem vir a 
ser uma da s, pr1n1e.1.ra~ cau~a~ da po l u i çâo ambientai, 



0 
0 
r-. 
r, 
0 
n 
0 
0 
r-; 
0 
r-. 
n 
("'\ 

" r-. 
r, 
0 
0 
r-. 
r-. 
0 
r-. 

0 
("'\ 

0 
0 
r- 
0 

0 
0 
0 
0 
r,. 
(; 
n 
0 

0 
t--. 
0 
~ 
(' Su ner-v is.ioriar- ~~ avaliai- pe rrua nen teure nte e tr-abal no. 

l J 7 

Público-alvo: Grupos, associações, 
localíuade s na área de 

em c uas 
Colórn b ia (: 

cooperat.ivas localicacas 
at.uacâo o o f':PCF-'; uma nn 

outra no Pe1·11 

Po pu la ÇHc, 1~m ;;; eral o essas ioca 1i dac e s. 

Duração: ~ anos 

Entidades Envolvidas: na Coiórnbia: Cooper'at.iva Indígena o e Puerto Nar-ifio, 
SEKA, IKDERENA (ou substituta); Ser-v içc Seccional de 
Saúde, entre outras 

no Peru: Projeto Especial Putumavo, IIAP, I:'.\REN . .:;., 
Direção Regional de Saúde de Loreto, entre outras 

Operacionalização: 

Organizar reunião com representantes das entidades envolvidas para apresentação 
do Projeto "Reciclagem de Re sf d uos Sólidos em Puerto Nar ifio" e discussão acerca 
do desdobramento do mesmo ou projeto similar para outras duas localidades 
sicuad as no Peru e na Colóm bia, 

Iderrtifícar tais localidades, em função de critérios pré-estabelecidos, tais 
intensidade da problemática decorrente da disposição inadequada do 
existência de organizações locais que poderiam execu tar o projeto. 

como: 
lixo, 

Divulgar o projeto junto 
populações locais em geral. 

às organizações locais .ia existentes e junto 
Avaliar seu interesse em participar do mesmo. 

as 

Elaborar , junto com a organização local que será responsável pela execução da 
reciclagem, o diagnóstico sobre a situação da coleta e disposição do lixo nessas 
localidades e dos problemas dai decorrentes. 

Capacitar· os membros dessa organização que irão realizar a reciclagem. ( Levá-jos 
a Puert.o Narífio para conhecer a experiência dessa localidade r. 

Ident if'lcar potenciais cornpr-auor es para- os pi-od utos r ec icla cos. 

Ide ntif'icar-yp roduz ir mater ial pare. realizar uma carnpanhs voltada pai-a a população 
das localidades com as quais e st.a se tr-aba.harido r-e.lacioriada corn a impor-táncia 
da coleta seletiva e da lirnpez« pú o licu para a sua saúde e do meio natural. 

Irn plarrtar- os ações (coleta, re-:::ic1agem e campanha pública) 



/ n_ " - ,., .. .,; .. ~-- ·--·-" -· ··". _ . 
.r, 
~ 
r, 
(', 

0 
0 
r> Orçamento para Reciclagem de Resíduos Sólidos 
r: 
r, 
A 
r, 
0 ,. 
ri 
n 
0 
0 
0 
n 
n 
0 
r-. 
0 
0 
r-. 
ri 
0 
,(', 

n 
0 
n 
r. 
0 
r-. 
0. 
r: 
r. 
ri 
() 
ri 
r-. 
r, 
ri 
0 
r,. 
r: 
0 
0 
n 

--- 

PROJETOS ExrERJME1'.'TAIS No A\IBJTO Do PPCP 

ÍTEM 1 
' ' CUST0-US$ 

Deslocamentos 

Estadia 

Diagnóstico 

~aterial de Apoio à Capacitação 

l~entificação de Comprador 

~ateriaf para Campanha 

Implantação das Ações 

Acompanhamento e Avaliação 

$3,000 

2,000 

2,000 

1,000 

2,000 

3,000 

3,000 

2,000 

110:T"Al; GERAL $18,000 
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SANEAMENTO AMBIENTAL 

,Ju~tificativa 

Por i nic ia t.i va uos, governos e dom biano e perua no, nc mai-cc ao . Acor-do OE' 
Cooperação . Amazór.ica" estabeiecido e nt re esses dois países, foi elaborado, em 
1993, 0 "Provecto Binacional d~ Sariearme ntc Ambie nta!". o qual pretende-se que 
seja implantado ainda esse anc. 

Tal projeto p ro pce c ue sejam realizadas, par-ale iarne nte as ações nos campos 
·· técnico, tecnológico e inst.itucíonal", ações no "campo da educação sanitária". 
Estas, se dariam mediante a realização de uma campanha ar-ticulanoo os setores 
da educação com o da saúde ( pg.40 ), 

Por outro lado, nesse mesmo projeto menciona-se que as ações no "campo técníco" 
se dariam, entre outros procedimentos, mediante a capacitação de auxiliares de 
saúde em técnicas de saneamento ambiental adequadas a região, as quais seriam 
também repassadas as comunidades envolvidas com o projeto em questão (idem). 

Com o ob.iet'ivo de apoiar estas recomendações e detalhar os procedimentos que 
seriam necessários para concretizá-las , elaborou-se este projeto. 

Público-alvo: 30 auxiliares de saúde, para 30 localidades ( í5 na parte 
colombiana do PPCP; 15 na parte peruana) 
Populações das localidades onde será implantado o "Provecto 
de Saneamiento Ambiental" 

Duração: 1 ano 

Entidades Envolvidas: na Colômbia: Ser-viço Seccional de Saude /Puturnavo; 
Serviço Seccional de Satide/Amazonas, Secretaria 
Departamental de Educacãc, entre outras 

no Peru: Direção F.egional de Saúde de Loreto; Unidade 
de Se rv icos Púb licos do Put.umavo, Direção Regional de 
Educacão de Loreto, entre outras 

Operacionalização: 

Promover uma reunião entre as entidades e nvolvtdas para apresentação/discussão 
do projeto de saneamento e da p ro pos ta dE· educação ambiental em relação a esse. 

Identificar· mater-iaís didáticos pr-odu zi dos a mvel central e regional que possam 
ser utilizados na campanha (tais como a série o e publicações que o Serviço 
Seccional de Sa ude z Amazonas tem d isponrveis ), 

Verificar a possibilidade de adquirir cópías ou r-e pr-od uz í-Joa. 
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Estr-utu rar uma campanha de educação ambiental ut.ilizarico esses materiais P. 

cartazes, faixas, que serão p ro d u z io o s para tanto. 

etilizar o rádio par-a r-ealiza r "' mobilização cornun rtaria em relacãc à campanha. 
conv idan dc a po pu laçào para a d q uí r n tais mater-iais em determinados locais pré 
es tabetec í dos e:• ,··onlar com e sc la i-ec ime ntos de dúv idas também e n. 1·elaç,:ào à 
temática. 

Capacitar auxurares de saú de (sarritar-iatas no Peru, promotores de saneamento na 
Colômbia) para participar da campanha pública, num primeiro momento, e para 
capacitar· agentes comunitários num se g undo momento. 

Des'lanc har a campanha e, paralelamente, capacitar o pessoal local em conteúdos 
bãsicos de saneamento ambiental e técnícas afins, adaptadas ao meio. 

Acompanhar-, avaliar sistematicamente os resultados do trabalho realizado. 

Cronograma 

Trabalhos Iniciais - 1 mês 

Produção/Aquisição de materiais didáticos - 2 meses 

Estruturação da capacitação/Realização - 3 meses 

Realização da campanha/Capacitação local - 6 meses 

Avaliação - 1 semana 
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PROJE ros l :xl'ERJr-.n,:-..·T,\Js No AMmTo Do PPCP 
i 

Qrçamfnto para Saneamento Ambiental 
! 

ÍTEM CUST0-US$ 

R:~união Binacional 
D~slocamentos 

4,000 

2,000 

1,000 

3,000 

3,000 

2,000 

3,000 

2,000 

' Estadia; 
Aquisiç~o de Material Didático 

! 
' 1 

Produção de Material para a Campanha 
! 

Custo do Treinamento 
,, ' 

D~sl'ocamentos para Campanha 

Di~rias 

Tij)T;~L ;GERAL $20,000 
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EDUCAÇAO AMBIENTAL NO SISTEMA FORMAL DE ENSINO EM INAPARI E ASSIS 
BRASIL 

Justificativa 

Tanto Ifiapari quanto lberra têm p robiemas de isoiamento e de d ifící! acesso, 
motivo pelo cuaí a construção de rodovias integrando-as ao território do Peru, 
por um lado, e do Brasil, por outro. e sua maior prtortdade. :naparí pretende 
incrementar o intercárnbio com Iberia e Puerto Maldonadc, ao passo que Assis 
Brasi! pretende esse intercàmbio sistemático com Brasi léia, Xapuri e Rio Branco. 

No entanto. na atualidade. os moradores de ambas localidades se expressam 
ressentidos pelas dificuldades de estabelecer contatos com os centros de 
referência supra citados, sentíndc-se alijados de políticas e estratégias de 
desenvolvimento sócio-econômico adotadas no bôjo dos mesmos. 

A determinação de incorporar conteúdos de educação ambiental nas programações 
curr.iculares do sistema educacional nc Brasil, por exemplo, se enquadra dentro 
do universo de críticas e preocupações desses moradores, pois, no caso de Assis 
Brasil, ainda que o setor educacional tenha sido orientado neste sentido, não 
foram criadas condições, a nível local, para que se pudesse cumprir tal 
determinação ou oferecidas oportunidades de intercâmbios afins. Não só os 
professores locais não estão capacitados para tanto, como também há falta de 
rnatertal didático apropriado e de orientações mais precisas de como proceder. 

Também em Inapari se tem conhecimento do convênio que o Ministério de Educação 
do Peru firmou com a APECO e o INRENA para capacitar professores em educação 
ambiental, acreditando-se, no entanto, que a chance de um professor dessa 
localidade participar de um curso dessa natureza, que implica em deslocamentos 
custosos, é muito restrita. Neste sentido, as autoridades locais solicitam que 
seja tomada uma providência. 

Tendo em vista tais demandas, elaborou-se esse projeto. O mesmo visa, num 
primeiro momento, facilitar o acesso à uma informação mais detalhada acerca de 
experiências realizadas, no âmbito de escolas, voltadas ca-a educação ambiental. 
Num segundo momento, visa contribuir para que esta possa ser incorporada como 
uma dimensão das atividades reali:adas nos centros educativos de Inapari e Assis 
Brasil. 

Objetivos: Promover o intercâmbio entre experiências voltadas para a 
educação ambienta!, no ámbito escolar, realizaaas 
central/regionalmente no Peru e no Brasil; 

Facilitar a incorporação do componente ambientai no sistema 
escolar de ensino em Ifianari e Assis Brasi!; 

Propiciar condições para que, a nível local, os professores 
dessas localidades tenham acesso à cursos de formação em 
educação ambiental; 

=acflitar o acesse a materiais didáticos voltadcs p are a 
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ed ucaçãc ambiental por parte aas escolas de Ifiapar i e Assis 
B:·asil. 

Público-alvo: professores e- alunos dos centros educativos de Ifiaoar i e Assis 
Brasil 

Duração: 2 anos 

Entidades Envolvidas: Direção Sub-Regionai de Educação e de Saúde ce Madre 
de Dios; APECO; INRENA; Projeto "~scuela, Ecología y 
Comunidad campestne" ( PEECC); Projeto Especial Madre 
de Dias; Prefeitura de Inapari; Centros Educativos 
dessa localidade. 

IBAMA/Departamento de Divulgação Técnico-Científica e 
de Educação Ambiental, IBAMA/Rio Branco; Secretaria de 
Educação do Estado do Acre/ Coordenação de ~ducação 
Ambiental; IMAC; Prefeitura de Assis Brasil; Secretaria 
Municipal de Educação de Assis Brasil; Centros 
Educativos dessa localidade, 

Operacionalização: 

Fase 1: Seminário Binacional 

Duração: 4 meses 

Organizar um Seminário Binacional em Assis Brasil ou Ifiapar: reunindo 
representantes das entidades supra citadas para apresentação, análise, discussão 
das experiências em educação ambiental relacionadas: 

1) com o Programa de Formação de Docentes decorrente do convênio firmado entre 
o Ministério de Educação do Peru. a APEGO e o INRENA; 

2) com a implantação do "Pr'oyecto E seu ela, Ecología y comunlceo Campesina" 
( PEECC), na área rural andina do Peru; 

3; com a divulgação do documento "Amazónia: Uma Proposta Interdisciplinar de 
Educação Ambiental", elaborado pelo IBAMA/Brasília; 

4) com os convênios firmados entre a Secretaria de Ed ucacãc do Estado do Acre/ 
Coordenação de Educação Ambiental para incorporação dessa prática no ensino 
fo,..mai em escolas de Rio Branco; 

5) com os cursos de formação de docentes reai i z ados pelo Instituto de Meio 
Am b í ente do Acre. 
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Fase 2: Estudo de Caso 

Duração: 2 meses 

A partir deste Seminario, ins trtur r um grupo ae trabalho, a nive: ce cada pais, 
no sentrco de verificar as possi bi I idades concretas de taze·· uso dessas 
expertências para promover a educação amoiental nos centros ec ucativos de 
Inapari e Assis Brasil. Detalhar em relação a esses quais as prioridades em 
termos ce áreas temáticas a serem abordadas, em termos de materra: didático, em 
termos o e formação docente. 

Fase 3: Reunião Binacional 

Duração: 9 meses 

Organizar reuniões entre os grupos de traba!hc para: 1 )troca de informaçêíes 
acerca dos resultados do levantamento realizado no âmbito das escolas; :2) 
estruturar um curso e e formação em educação ambiental para docentes de arncas 
lccalldades, com assessoria do Ministério da Educação-APECO-INRENA: da 
Secretaria de Educação do estado do Acre e do IMAC; 3)identificar e produzir 
material didático bil íngue que possa ser uti I izado nos centros educativos 
respectivos; 4) produzir vídeos educativos com essa mesma finalidade 
(aproveitando a estrutura do Projeto Madre de Dios neste sentido). 

Fase 4: Capacitação Docente 

Duração: 2 meses 

Fase 5: Implantação da Experiência 

Duração: 10 meses 
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ORÇAMENTO DO PROJETO DE EDUCAÇAO AMBIENTAL VOLTADA PARA O SISTEMA 
FORMAL EM IBERIA, INAPARI E ASSIS BRASIL 

ET,APA ITEM CUST0-US$ 

Seminário Bmacicnal 

ºassagens1transporte 

Diárias 

3.000 - 

2,000 

1,000 Alugué! de local 

Levantamento das Necessidades Curriculares Locais 

Deslocamento para visitar escolas 

Reuniões locais 

Material de consume 

2.000 

500 

750 

Intercâmbio Sistemático (seminários semestrais) 

Passagens/transporte 

Diárias 
Aluguél de local 

5,000 

4,000 

2,000 

Preparação ae Materiais Didáticos 

Consultoria em desenho gráfico 

Material gráfico e impressão 

1,500 

Cursos para Professores Locars 

Deslocamento dos professores 

Honorários para treinadores 

Diárias 

Alugué! de local 

750 

1,500 

2,500 

1,500 

. íOTAL 31,000 
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CAPACITAÇÃO EM PRÁTICAS AGROFLORESTAIS 

Justificativa 

Segunao o documente "Propuesra ae Poiitíca Educativé. cara a Su:::)-Regió'1 Madre 
de Dios"( 1993 ;, um dos p rootemas mais sérIos en+rentados na área de atuação de 
PABI em relação ao sistema educacional, diz resoeitc ao fato desse não caoacitar 
"para desarrollar nuevas alternativas ce desarrol lo económico", fato que tamoém 
foi ressaltado nas reuniões que se teve em Iberia, em IPíaoari e em Assis Brasil. 

Em relação a essas alternativas, vale considerar que, em regiões revestidas de 
matas tropicais úrrudas. curante as últimas décadas, surgiu como opção aos 
sistemas de cultivo itinerante a implantação de sistemas agroflorestais. O objetivo 
desses últimos é imitar, ao máximo, a estrutura e o fluxo interno de energia e 
nutrientes dos ecossistemas naturais gerando, simultaneamente, produtos de alto 
valor comercíai e alimentício. 

Tais sistemas têm sido testados de forma experimental, e atualmente se encontram 
sendo implantados numa série de experiéncias em países ca região, inclusive no 
Peru e no Brasíl.í 
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Sua implantação, no entanto, implica na caoacltacão daqueles que estão envolvidos 
com a mesma. Neste sentido, o Centre EORI, localizado em Puerto Maldonado, 
elaborou o "Proyecto de Recuperação de Suelos a través de Sistemas 
Agroflorestais" e, junto com esse, o "Manual de Extensão Rural", Também o 
Projeto Especial Madre de Dios vem realizando esforços neste sentido, seja 
através da implantação de experimentos práticos, seja através de cursos de 
capacitação voltados para o pequeno produtor. Em amoos são trabalhados, direta 
ou indiretamente, conteúdos de educação ambienta'. 

Também em Assis Brasil identificam-se a!gumas experiências de natureza similar, 
como aquela realizada pelo C:"lnsel ho Nacional de Seringueiros e pelo Centro de 
Trabalhadores da Amaaonie, na Reserva i:xtrativís-.:a Chico Mendes, localizada no 
rnunicíj . ..io de Assis Brasil. Nesses casos. igualmente, capacita-se o pequeno 
orodctcr para o manejo adequado de recursos naturais renováveis. 

No entanto, ainda que iniciativas de irnpl arrteção de sistemas ag rottoresta!s estejam 
sendo realizaoas nas partes peruana e brasileira do PABI, a nível binacional são 
incipientes as comunicações e trocas efetuadas entre as instltu.ções que estão 
desenvof vendo esses trabal nos. 

Tendo em vista as considerações supra citadas foi pensado esse projete. 

Objetivos: contribuir para o estabelecimento ae sistemas de 
aoroveitamento sustentaveí e diversificado de recursos 
naturais. aue permita melhorar a qualidade de vt da de 

Mesmo no amei to do PABI, com essa pr-eecucaeac , foi e1aoorado recentemente o estudo 
"Aprovechamiento de los Recursos Forestales de las Comunidades de rr,apar, y Assis Brasi1" (UUOA, 
1993), 
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populações locais, sem colocar em peri gc a estabü idade e 
riqueza ecológica do entorno e sem afetar valores tradicionais 
existentes; 
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vincular a oratica educativa à busca de alternativas de 
desenvolvimento sccio-econórnico regional/local: 

contribuir para a ação coordenada dos organismos regionais e 
locais que desenvolvem programas educativos orientados para 
apoiar o traoalho produtivo e a or çanizaçêo comuinrtária; 

capacitar pequenos produtores rurais para implantação de 
sistemas agroflorestais prestando especial atenção ao 
componente ambiental dessa capacitação; 

contribuir para sua organização em cooperativas e associações. 

Público-alvo: 60 pequenos produtores rurais na primeira experiência, 
oriundos de 6 localidades na zona rural da. ;:>arte oeruena oo 
PABI e 6 da parte brasileira 

Duração: 1 ano, podendo ser repetido no caso de demanda 

Entidades Executoras: 

p,-ojei:o Especial Madre de Dios; Cemro EORI; Conselho 
Nacional dos Seringueiros; UrA/PESACRE, IMAC, entre 
outras. 

Operacionalização: 

Fase 1: Trabalhos Gerais Iniciais 

1 0 ouracãc: 3 meses 

Identificar i nstlturcões rocala/r eçionars que estão desenvoivendo ati vidades 
voltadas para a implantação de sistemas agroflorestals, que implicam na 
canacítacêo de pessoal. tais como o Projeto Especiai Madre de Dics, o Centro EORI; 
o Conselho Nacional dos Seringueiros, a FUNTAC, o IMAC, entre outras. 

Promover reunião entre representantes de tais i nstrtuicões para discussão das 
expriências realizadas e oara avaliação aa pertinência. aetalhamento e 
desdobramentos do Projeto em questão; 

Fase 2: Definição do Curso 
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Duração: 3 meses 

Constituir um grupo de trabalho para: 

Avaliar as propostas de capacitação relativas 
curso, buscando verificar atê que ponto 
ambientais; 

a tais expenencias que estão em 
incorporam eteti vamente fatores 

Definir um Programa de capacitação conjunto resgatando essas iniciativas de 
incorporar o componente ambiental, entanzanoo-o. Enfatizar também conteúdos 
relativos à práticas asscciativlstas para produção e comercialização (anaiisar o 
caso da experiência da cooperativa de Xapuri). 

Tal programa de capacitação deverá estar orientado para: 

proprcrar o desenvolvimento de sistemas agroflorestais na região a 
partir de experiências locais; 
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. valorizar o enfoque integrado dos sistemas de produção como uma 
alternativa viável de otimização do potencial humano e dos recursos 
naturais renováveis. materiais e econômicos da região; 

. desenvolver o espírito reflexivo e creati vo dos orcduto-es afim de 
propiciar o autodesenvolvimento e a participação direta na solução de 
problemas respectivos; 

" estimular a organização em formas associativistas. 

Identificar materiais de apoio que possam ser utilizados na capacitação; 

Identificar/contactar 6 extensionistas rurais que farão a capacitação; 

Oefinir as áreas prioritárias onde tal capacitação se dará, preterencia1mente::: na 
parte peruana do PABI e 3 na parte brasileira. 

Fase 3: Treinamento dos Extensionistas 

Duração: 1 mês 

E:strutu rar e. realizar treinamento para os extension i stas, que funcionarão como 
multiplicadores, definindo com estes estratégias para a reallcação da capacitação 
voltada para produtores rurais, numa fase ctloto seguinte, incluindo, errtre outras, 
a definição de formas de avaliação da capaci tacão que sejam participativas. 

Fase 4: Capacitação 

Duração: A. meses 

Realizar a capacitação. Durante o treinamento deverão ser esrirnutadas iniciativas 
de fomento e proteção dos r ecu rsos florestais, atraves de viveiros florestais. 
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cultive de frutíferas e ornamentais, visando recucerar áreas cegi~adadas. Deverá 
ser incentivada também a plantação de nor tas ~amiliares. /.. criação future ae 
micro-empresas agroflorestais, que permitam a crver-stncacão da nrocucãc. oue 
gerem aurcemare so, tornando como base coer attva a unidade de c roc ução fa-ni!iar, 
deverá ser igualmente estimulade, 

F~se 5: Avaliação 

Duração: 1 mês 

Ai-,aiiar a experiência realizada: retroalimentar õ. própria ccnceccãc do curso, e 
lnrcta-!o novamente, em resposta a demandas adicionais. 

Resultados Quantificáveis 

Estima-se que. ac final do' primeiro oerrooo de capacrtaçào. tarrarn sido treinados 
6 extensionistas em técnicas agroflorestais e métodos para a divurgação, montagem 
e .eomlntstração de empreendimentos comunitários associados. Também, em fase 
piloto, teriam sido capacitados 60 pequenos produtores rurais em planejamento e 
lnstalacão de práticas agroflorestais nas suas propriedades, além de expostos a 
id:éias para empreendimentos associativos visando adicionar. valor aos produtos 
potencial mente obtidos. 
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ORÇAMENTO DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO EM PRÁTICAS AGROFLORESTAIS 

' 1 

]ETAPA ITEM CUST0-US$ 
' 1 

:Grupo de Trabalho 

Desiocameni:o/transoorte 

Diárias e estadias 

S:2.000 
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2,000 

AJuguél de local 1,000 

Definição Programático e Treinamento de Extensionis'tas 

Deslocamentos locais; transporte 

Diárias e estadias 
Material de consumo 

Consultorias 

, .soo 
1,000 

500 

1.000 

Capacitação Local 

Deslocamentos tocatsz trensoorte 
Diárias e estadias/honorários extensrcnistas 

AI uguél de locais de capacitação 

Reprodução de material didática, mudas, etc. 

1.000 

3,000 

1,000 

2,000 

Avaliação Final 

Deslocamento para reunião de avali açào 

Diárias e estadias 

1,000 

1,000 

TOTAL $19,000 
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OFICINAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

Justificativa 

O problema da precarieaaae dos serviços de saneamento bás.cc na área de atuacão 
do PABi foi destacaoo com muita énfase em todas reuniões reallzao as a nível local. 

Relacionou-se tal precariedade aos problemas de sauo e pú blica a: 1 den;::ificados. 
Dentre esses, destacou-se a a uestão da agua d íspon ive! para a oopulação que, ern 
geral, é de quai idade discutível. Destacou-se ainda a questão da falta de 
alternativas tecnológicas para a coleta de esgoto. 

Por outro lado. foram levar.tadas uma serie ae iniciativas que ja estão senco 
reaítz adas frente a essa situação, como o treinamento de tecnicos sanitaristas pela 
Direção Sub-Regional de Saúde de Madre de Dios para atuar junto à comunidades 
economicamente carentes. Destacou-se também o convénio de cocceração técnica 
entre essa Sub-Regional e a Sub-Regíonai de ~áucação para desenvolver 
atividades voltadas para a melhoria das condições de saúde das populações 
locais/regionais. 

Em Rio Branco, tomou-se conhecimento do trabalho realizado pela Comissão Pró 
Indio de capacitação em conteúdos de saneamento à populações i nd I genas, entre 
essas, à índios de Mamoadate e da Cabeceira do Acre, que estão na área de 
atuação do PABI. A direção do Programa de Saúde dessa instituição, inclusive, 
foi quem sugeriu a idéia de estruturar oficinas de saneamento para minimizar os 
problemas de saneamento nessa área se colocando disoonível para trabalhar neste 
sentido, estendendo sua ação, nesse caso específico. para desenvolver att vídades 
eaucativas junto à populações "não-índias", 

Neste sentido, elaborou-se este p roj eto. 

Objetivos: contribuir para a melhoria da oualidade de vida das 
populações regionais/lo::ais através da melhoria das 
condições de saneamento respectivas; 

conscientizar acerca da rmcortêncta desse. relacionando-o 
com a p roblemâtíca da saúce: 
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hab.] itar e estimular a reati z acão de ações o ráttcas neste 
sentido. 

Público-alvo: Adultos, moradores da zona rural de rnunlcipto de Assis 
Brasil e das comunicades situadas na estrada Iberia 
Inacari e rnor adores e a zona urbana de. muníc:oio de 
Assis Brasi i, de Iberia e de !iiaparí. Numa p rrme! ra 
fase. ser-ão contemcladas 4 comum dao es na zona ru ra: e 
3 na zona urbana (Ib erta, Ifíaoari, Assis 5:-asil); numa 
segunda fase, 6 ccmunícades rura,s e 2 urbanas 



Duração: 2 anos 

Entidades Executoras: 
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:,ire.:;:.á:i Sub-Re:;:;;ona! ce 3aude de Madre de Dics. 
D; rscãc de Sauc e o a Prcv mcia de Tahuamanu e vícar-atc 
Apostólico. carrtas, •10 Per u, entre outras; Sec•-e;:ana 
ê stacual e Municipal de Saúde de Assis Brasil. 
Assessoria de Meio Ambiente co Estado ao Acre, com.ssêc 
Pró-Indic/Acre. I9reJa Ctóli ca de Assis Brasil, no Brasil, 
emre outras 

Conteúdos e Metodologia: 

Pretende-se instalar "Oficinas ae Saneamento", as quais terão por objetivo 
capacitar a população focal em conteúdos de saneamento ambiental; informá-las 
acerca de tecnologias simplificadas aplicáveis à região; e habilitá-las para 
construí-las. Dentre essas pode-se citar aquelas relacionadas com água para 
abastecimento (poços domiciiíares, poços profundos, anroveitamento de águas 
superficiais) e com as soluções individuais e coietlvas para encaminhamento dos 
dejetos humanos e par-a coleta e disposição de resícuos sólidos. 
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Sugere-se que cada oficina inicie-se pela etabor-ação do autodiagnóstico das 
condições locais, seguida por uma otscussão em grupo em função da qual seriam 
trabalhados conceitos fumdamentais, partindo ao entendimento que os próprios 
participantes têm de saneamento, de saúde, de ambrente, de qualidade de vida, 
relacionando tais conceitos entre si. Durante a realizacão dessas oficinas, sugere 
se ainda que estes façam, em conjunto, uma série de observações em camoo, 
registrando-as para que se construa um material didático nesse processo. Deverá 
ser realizada uma ação concreta pelos participantes das oficinas, também durante 
o seu processe de .realiz açêo. 

Em relação aos conteúdos a serem trabalhados. sugere-se que inicie-se pela âgua, 
de onde vem, para onde vai, sua importância, o que significa para cada um dos 
participantes, lembrando que significa vida, mas também pode chegar a signi7fca.r 
morte, case não prcteg;da. Relacionanao-a, a partir caí, com a contaminação, e 
dessa, com o esgoto. com a importánci a de rrararnento desse. com a saúde e com 
a doença. Em rei ação aos resíduos sólidos, é importante d iscriminá-fos, tarar 
sobre sua composição para depois entrar no aspecto da coleta e da disposição. 
Na medida em que tais assuntos forem trabalhados teo-rcarnente, sugere-se que 
também o sejam pr-aticamerrte , através do estude de casos, do reconhecimento err 
campo de srtuacõss muito concretas neste sentiao e da apresentação de 
tecnologias simplificadas que podem ser utrii zadas em r el ação ao abastecimento o a 
água e a co.eta oe esgotos> 

Operacionalização: 

c-~gani:.ar- um grt.;pc de :raoalno com ··epresentantes das instituições supra 

2 Segue-se, em alguns aspectos, a pratica sugerida em rPEA (1989), com respeito a metoaologi~s 
para educa~~º e par~.cipaç~o em saneamen~o rural. 
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• citadas e promover uma reunião enrr e esses para discutir e i='rojeto em ouestãc. 
• detal ha-to, e. discriminar aqueles sujeitos que estarão encarregaaos ae estruturar 
: e colocar em funcionamento as ··::;fiei nas de saneamento". Esses serào iguarme.nte 
; responsáveis por: 
' 
:. i derrtificar rnater iai s Ja o roduzroos aue pode rão servir de apoio ao tr abal nc: 
: analisá-los e adap:é-ios, se for o caso (publlcacões, vioeos. maauetes, etc); e 

·. d lscrlrni nar as cornundaces onde o trabal hc será real iZã.OC ortc r+tartamente. 
: Sugere-se que seja em ::: comunidades rur-ais nc Pen..: e 2 comunidades rurars no 
Brasil; 1 cornunldace urbana no Brasu e 1 urbana no PerL:. 

Definir e executar a capacitação dos "promotores de saneamento ambienta!". Devem 
ser capacitados. pelo menos, 14 promotores, de moao que possam trabalhar em 
dupla nas comunidades. 

Estruturar 4 oficinas em zonas rurais e 3 em zonas urbanas: dotá-las de 
eaui pamentos oastccs que sirvam como amostragem; mobilizar a comunidade para 
'participar das oncmas e colocá-las em funcionamento; acompanhar seu 
funcionamento e avaliá-las com de forma oartíctpanve, 

jNuma segunda fase, instalar as demais oficinas ae saneamento: 6 em zonas rurais 
;e 2 em zonas urbanas. 
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ORÇAMENTO DO PROJETO DE "OFICINAS DE SAN::AMENTO" 

ETAP/.l.. ITEt,i ANO 1 ANO 2. 
= 

Grupo de Trabalho; sstruturecãc oe Oficinas 

C:esíocamento/t:ran acerte 

Ma"Cerial de consume 

$2,000 

2,000 

í ,000 

Diárias e estadias 

Treinamente ae Promotores 

Deslocamentos locais: trenscor te 

Diárias e estadias 

Honorários de consultoria 

2,000 

1,500 

3.000 

' Realização de Oficinas 

Oficinas rurais - @ $2.500 

Oficinas urbanas - @ $2,000 

10,000 

6,000 

Avaliação Finai 

Desiocamem::o para reunlão de avaliação 

Diárias e estadias 
1,000 

1,000 

TOTAL $29,500 $19,000 

!,Qih,.L.§EJ:ML (2_ANQS).; 
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CAMPANHA PARA MELHORIA DE HÁBITOS ALIMENTARES 

Justificativa 

Alnca cue na ares ce aruacàc ao P~.2I se c+sconna e e o rcdi.ros a r1ve1 
reçronar/Iocat que comam com cualidaces nutrrc.onars. que lhes permitirra fazer 
parte ca cleta aumentar e as cccurações ~e lberra, Inapari e Assis Brasi i, es;:a 
está restrtta baslcarnente ao consumo da banana, de mil rio, da mandioca, do arrcz , 
seja em runção do desconhecimento daqueles primei ros, seja em f;,.inçào de hábi:o:: 
culturais adcu: rides. 

O consumo de hortaliças, por sua vez. tamcérn e muito restrito nessas locai idades 
tendo em vista a pouca d isponl bi i ioace de prcc utos dessa natureza nas mesmas 
e a falta do hábito de consumt-Ias. 

Quanto aos produtos alimentares industrializados disooniveis nessas localidades, 
em geral, chegam para Assis Brasil por via fluvial, crIunoos de outras locatidaaes 
do Brasil, e daí são adquiridos e transportados para Inaoarí e Iberra, o que acaba. 
por encarecê-los. 
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i=rente ao quadro acima descrito, alçuns o roolernas referentes à saúce pública aí 
identificados são relacionados com orobtemas alimentares, que vão desde a adoção 
de uma dieta pouco variada em termos nutricionais até a desnutrição p rccriemenre 
dita. 

Ainda assím, tém sido tomadas iniciativas a nível local. ae cultlvar hortas no 
escaco de escolas. entre outros, as quais tem alcançado resultados relativamente 
satisfatórios. Pode-se citar como exemplo neste sentido. as experiéncias realizaaas 
no Colégio 2 de Mayo em !beria. ou no Centro Educativo de Ifiapari ou ainaa na 
sede do município de Assis Brasil pela aaministraçào anterior. Visando contr-lbuir 
para que essas i niciati vas sejam rnurtipucacas e reforçadas, pensou-se em propor 
essa campanha. 

Objetivos: oferecer alternat1 vas pa~a as populações locais em 
termos ce consume aumentar: 

conscre-rt.z a-tas acerca da i moortancia de uma dieta 
eoui iib r-aca b uscanco ajudar a alterar seus hábitos de 
consume. 

Público-alvo: ooouiacões de Iberra, lfiaoar i e Assis Brasil 

Duração: ano 

Entidaaes Envolvidas: 

D, reçàc sub-Pesicne: de Ecuca~ão de Madre de o.cs: 
Di recão Sub-Regional de Saúde de Madre de Dics; 
Pr'oj etc Especial Madre de Dios, Vlcart ato Apos'tóírco. 
entre outras no Peru; 
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E:rria:er-Aci-e; CT . .!... secr-etar!e Municipal de Educação de 
tssis Brasil; secretarta Mun1c1pal de Saude e Igreja 
catcnce dessa localidade, entr-s outras no E r- asn. 

Operacional i zacãc: 

1. Realizar uma reunião entre representantes das en:1aades sup ra crtacas para 
crscutrr esse projeto. buscando o stathar os procedimentos para sua 
trnp I antacão. 

2. ·:::ontratar especialista (nutrtctcmsta/tecnoíoçra de 1:.limen:os) para iden.:::fícar 
quais p rocutos a mvel loca: podem ser incor-ooreccs na dieta alrmentar da 
população respectve. 

3. Identificar/proauzir materiais de apoio para conscientizar a população 
acerca o a irncorténcia de uma dieta eauilibrada como folhetos, botetins, etc. 

Reunir professores das localidades envolvi das no sentido de envolvê-los na 
campanna na difusão de material de apoie (sementes, folhetos ínsrruccronats, 
etc.), Com a participação desses. estruturar campanha para 
incentivar/apoiar o cultivo de hortas no âmbito de escolas e err. outros 
espaços afins como meio para ampliar e leque de produtos disponíveis para 
o consumo local. 

4. Dar suporte aos professores locais para que estes mobiiizem a comunidade 
para participar aessa campanha, através de cartazes, de faixas. de 
chamadas no rádio, da real izaçâc de palestras no ernbito das escoras acerca 
dessa temática. com a presença de nutricionistas e médicos; promover 
eventos no bôjo da comunidade. envoi vendo a coculação como um todo tal 
como uma "Feira do Alimento". 

5. Avaliar e resultado da expe-1éncia. 

Cronograma 

~ase 1: 

=ase 0• 

r=ase 8: 
Fase 4: 

i:ase 5: 

F as€ E: 

r~abal hos crecar atórros ::. meses 

3 meses 

:.:: meses 
i mês 

4 meses 

. semana 

Pesau1sa sobre e recures lccars 

Precarar material de acoic - 
Reunir/capacitar orcreescres recaís - 

Rea:izar carncanna locai - 

Av al iacàc final - 
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ORÇAMENTO PARA CAMPANHA PARA MELHORIA DE HÁBITOS ALIMENTARES 

CUST0-L:S$ 

· 7 rac af nos PreDarawri os 
Deslocamento/transoone 

Diárias e estadtas 1,000 

Pesquis·a de Produtos Lccars 

Deslocamentos; transpor-re 
Diárias e estactas 

2,000 

1,500 

3.000 Consultoria 

Precaraçâo e Divulgação de Materiais de Campanha 

Deslocamentos dos professores locais 

Diárias e estad ias 
500 

500 

Produçãc de material para campanha {cartazes. 
foi netos, mudas, etc) 

3,000 

1Realização de Camoanha 

Deslocamentos 

Diárias e estadias 

~ ,0(10 

500 

TOTAL $: 5.00C 
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