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INTRODUÇÃO
Temos testemunhado nas últimas décadas o aparecimento de inúmeros movimentos em prol do meio ambiente. Em diversos países, programas e estratégias vêm sendo empreendidas com o intuito de frear o processo de degradação ambiental e/ou de encontrar novas alternativas para processos de produção e consumo menos impactantes. Dentro desse contexto práticas de Educação Ambiental, principalmente no ambiente escolar formal, têm sido intensificadas, tentando “(...) aproximar a realidade ambiental das pessoas, para que elas percebam que a dimensão ambiental impregna suas vidas, e que cada um tem um papel e responsabilidade sobre o que ocorre no meio ambiente” (VIANNA, 2000, p.52). 
No Brasil, desde os primórdios de nossa colonização, o processo de degradação ambiental tem ocorrido, primeiramente em função dos ciclos econômicos do pau-brasil, cana-de-açúcar e café, concomitantemente com o avanço da pecuária e que, posteriormente, foi sendo agravado pela intensa industrialização e urbanização, com a conseqüente expansão das áreas de ocupação espontânea, normalmente em áreas de periferia.
Com o agravamento da distribuição desigual de renda no Brasil, os problemas sociais e ambientais têm se acentuado cada vez mais. As classes menos favorecidas, tanto urbanas como rurais, têm sido impelidas para situações de extrema pobreza, sendo excluídas sócio-espacialmente, bem como culturalmente, situando-se em uma situação sub-humana. (RAMIRES, 2001, p.74)
A exclusão social é um fenômeno que deve ser relacionado ao estágio do crescimento econômico capitalista mais recente que criou novos modos de produção e de trabalho, baseados no surgimento de novas tecnologias. Esse processo fez com que gradativamente os trabalhadores fossem substituídos tornando-se não qualificados perante as novas exigências do mercado. Como conseqüência temos que o número de excluídos do mercado de trabalho se amplia. De acordo com RAMIRES, “As estratégias de superação dessa situação devem apontar para um conjunto de medidas que resgatem a dimensão da cidadania dos grupos sociais excluídos, proporcionando-lhes acesso aos serviços de saúde, educação, justiça, etc, com base na elevação da sua qualidade de vida.” (RAMIRES, 2001, p.76)
De modo similar a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, estabelecida em 1992, coloca a qualidade de vida como objetivo central de suas discussões, afirmando como fim último do desenvolvimento sustentável o pleno desenvolvimento das capacidades afetivas e intelectuais de todo ser humano. (LEFF, 2002, p. 319)
Deve-se ressaltar que a reivindicação por uma melhor qualidade de vida expressa a percepção do antagonismo atual causado pela crescente produção de mercadorias e a concomitante degradação dos bens naturais comuns e deterioração do bem-estar de grande parcela da sociedade brasileira, ocasionado pela falta de acesso aos serviços públicos básicos.
Esse processo pode ser percebido nas áreas periféricas de diversas cidades, onde o processo de favelização reflete claramente a exclusão social a que seus moradores estão submetidos. E, é justamente nessas áreas, onde o quadro de desumanização é intenso e onde a questão da sobrevivência mais imediata sobrepuja todas as demais, que a questão ambiental é relegada como algo supérfluo, já que uma grande parcela da população desconhece ou considera irrelevante as questões voltadas ao meio ambiente, não percebendo que tal problemática diz respeito à busca de caminhos mais justos e éticos para a construção, ocupação e transformação do mundo natural, bem como do seu espaço sócio-cultural.
A partir desses pressupostos, esta pesquisa, ainda em sua fase inicial, tem o intuito de colocar em discussão as possibilidades de trabalhar um projeto de Educação Ambiental com uma comunidade de moradores de dois bairros periféricos de Uberlândia: Dom Almir e Joana D’Arc, contribuindo para a formação de valores e habilidades práticas preventivas e/ou mitigadoras dos problemas ambientais dessas áreas. 


OS BAIRRO DOM ALMIR E JOANA D’ARC

Desde a década de 70, a cidade de Uberlândia tem passado por um acelerado processo de crescimento populacional e expansão espacial resultante da acentuação dos fluxos migratórios promovidos pela integração da cidade ao circuito econômico nacional. Tal fato pode ser evidenciado pela intensificação da periferização, caracterizada pela precariedade dos serviços públicos, por falta de equipamentos e infra-estrutura urbana à qual parte de seus moradores fica submetida. 
Muitos bairros periféricos foram sendo criados com a finalidade precípua de assentar a população de baixa renda, como é o caso dos bairros de Dom Almir e Joana D’Arc .
Tais áreas estão localizadas no Setor Leste da cidade, divisão estabelecida pela Prefeitura Municipal de Uberlândia em 1996, não apresentando áreas de lazer, praças ou áreas verdes, sendo marcante o processo de auto-construção. Seu conteúdo social possui baixa renda, normalmente abaixo de um salário mínimo, estando muitos de seus moradores desempregados. Grande parte é oriunda de outras cidades de Minas Gerais e São Paulo ou de estados do Nordeste e não concluíram o Ensino Fundamental.
Até 1980, o Setor leste possuía um conteúdo social diversificado, mas as favelas ainda não faziam parte de seu universo. Mas, a partir de 1990, começa-se a sentir uma forte pressão de populares a procura de uma habitação, eclodindo com a invasão e a constituição da favela de Dom Almir, inicialmente com 80 famílias. Em 1991, tal assentamento passa a se organizar como bairro “(...) a partir do projeto de Desfavelamento e Urbanização de Favelas, elaborado pelo Poder Público Municipal (...) dando origem ao bairro com o mesmo nome.” (RAMIRES, 2000, p.58)
A urbanização, bem como o assentamento das famílias faveladas na área do bairro foi fruto da pressão social exercida pela população local, onde representantes políticos, simpatizantes pela causa e instituições não governamentais, como a Igreja, interviram juntamente com os moradores na busca dessa conquista. (RAMIRES, 2001, p. 79)
O setor do Joana D’Arc originou-se a partir de uma posterior invasão, em 1997, que se iniciou num espaço vazio, próximo à penitenciária da cidade. 

UMA PROPOSTA PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MORADORES
Vários autores (TUAN,CAPRA, LEFF) têm enfatizado a importância de não se reduzir a questão ambiental à proteção dos ambientes ditos naturais, abarcando também a integridade individual do sujeito biológico. Dessa forma a Educação Ambiental deve considerar também como tema de seu interesse a melhoria da qualidade de vida de populações que se encontram em risco social.
Devemos destacar também que as práticas de Educação Ambiental normalmente têm se voltado para o ensino formal, ou seja, para a escola nos seus níveis fundamental e médio. Contudo, devemos lembrar que a Política Nacional de Educação Ambiental, no seu artigo 2o define que a EA “ é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal”. Desta forma a idéia inicial desse estudo é desenvolver práticas de EA voltadas para um grupo de adultos, moradores dos bairros Dom Almir e Joana D’Arc, que permitam desenvolver e aprofundar os conhecimentos sobre as questões ambientais, criando espaços participativos e desenvolvendo valores éticos que auxiliem no estabelecimento de uma relação mais harmônica com o ambiente onde vivem.
Notadamente o perfil do adulto aprendiz, no tocante à idade, experiência de vida, motivação e ao interesse em aprender, têm características muito diversas do apresentado por crianças ou, mesmo jovens estudantes. Além disso, o conteúdo a ser ensinado aos adultos nesse caso não tem um caráter de formação escolar propriamente dita, portanto as técnicas de ensino-aprendizagem deverão ser adaptadas ao público adulto e à comunidade a qual pertencem a fim de respeitar as suas necessidades e interesses. No caso de uma população excluída das mínimas condições de sobrevivência, a idéia é fomentar o interesse, contribuindo para a auto-reprodução, beneficiando o ambiente e os ajudando na aquisição de novas fontes de renda. Assim, na ânsia de uma vida melhor, poderão tomar consciência de que a sua qualidade de vida depende também de uma boa qualidade ambiental do espaço de sua moradia.
Com base nas experiências em educação ambiental já desenvolvidos no Brasil e no prévio conhecimento das necessidades da comunidade enfocada, bem como da área onde estão situados os bairros, estabelecemos uma série de atividades com o intuito de atingir nossos objetivos:
	Reciclagem do lixo, com a seleção e reciclagem do lixo orgânico, papel e garrafas pet;

Oficina de papel artesanal;
Oficina de criação de objetos artesanais a partir de garrafas pet
Tratamento do lixo orgânico e compostagem para sua utilização como adubo orgânico em hortas e jardins da comunidade;
Construção de cartilhas e manuais para o público alvo, com linguagem acessível.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao elaborarmos esse projeto assumimos a importância que a Educação Ambiental tem ao propiciar o estabelecimento de uma responsabilidade coletiva pelo meio ambiente. Com uma concepção mais totalizadora e articulada com os movimentos populares organizados comprometidos com a preservação da vida em seu sentido mais profundo, poderá vir a contribuir para o exercício da cidadania, desenvolvendo uma mentalidade ecológica, de respeito entre o homem-natureza, mas também de compromisso social com o espaço privado e público e de engajamento na construção de uma sociedade melhor, menos excludente.
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