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1. Introdução

ambienta
O presente trabalho corresponde ao compromisso efetivo da TERMASA com o ambiental
natural da cidade de Marcelino Ramos e região, fazendo parte do projeto ambiental
apresentado á Fepam.
E que corresponde ao Programa
Pro
de Educação Ambiental para o município de Marcelino
Ramos - RS,
S, contendo a metodologia e proposta de educação ambiental para
atendimento dos moradores da cidade, turistas e funcionários da TERMASA,
TERMASA no sentido
de contribuir e formar uma consciência ecológica em relação ao ambiente natural,
começando com a própria água que banha os frequentadores do seu balneário.
balneário
O presente Programa de Educação Ambiental capacitará e informará todos os
funcionários, professores e alunos da rede escolar municipal e toda a comunidade ligada
direta e indiretamente com o turismo local,
local como empresários, trabalhadores do turismo,
bombeiros, defesa
sa civil, professores e técnicos municipais. Se usará a metodologia à
partir das escolas destas áreas para á partir da educação ambiental nas escolas ir até os
moradores e suas famílias,, funcionários do balneário e da rede turística municipal.
municipal
Além de informar
ormar e gerar uma consciência ambiental aos turistas usuários do Balneário
das Termas de Marcelino Ramos.
A elaboração do presente trabalho, é de responsabilidade do técnico do
(Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina), com apoio da
Municipal de Marcelino Ramos e da TERMASA,
TERMASA que assina abaixo, que
balizado pelas Normas Técnicas, e da legislação vigente,
vigente, em especial a de
Ambiental.

INDESSC
Prefeitura
trabalh
trabalhou
Educação

Geólogo Jorge Augusto da Silva
CREA-RS: 73.411
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2. Descrição Geral do
o Empreendedor
2.1. Identificação do empreendedor
Entidade: CIA. ÁGUAS TERMAIS MARCELINO RAMOS - TERMASA
CNPJ: 92.453.489/0001-75
75
Endereço : Av. Beira Rio,4001, Bairro Balneário
Marcelino Ramos – RS
CEP: 99.800-000
000
Fone/fax : (54) 3372-1222
Site: www. termasdemarcelino.com.br
Email: robson@termasdemarcelino.com.br
Diretor Presidente: Robson Dobrowolski

2.2. Identificação do Município
unicípio
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS
CNPJ : 87.613.287/0001-03.
03.
Endereço para correspondência:
ndência:
Praça Padre Basso, 15 - Centro
CEP: 99.800-00 - Marcelino Ramos
Telefone: (54) 3372-1334
1334 / (54) 3372-1260
3372
E-Mail: prefeitura@marcelinoramos.rs.municipio.org.br
Prefeito Municipal: Juliano Zuanazzi

2.3. Do Profissional Responsável:
Responsáve
INDESSC - Instituto de Desenvolvimento
Desenvo
Sustentável de SC
Geólogo Jorge Augusto
to da Silva
CREA-RS: 73.411
Caixa postal 13.
89.665-000 – Capinzal -SC.
SC.
Fones: (049) 9951-5422.
E-mail:jorgeaugusto13@hotmail.com.br
mail:jorgeaugusto13@hotmail.com.br

2.4. Localização e Vias de acesso:
A área do município de Marcelino Ramos-RS onde se implementará o Projeto de
Educação Ambiental,
tal, é de 229,619 km², uma população de 5 134 habitantes
(Censo IBGE/2010)) com uma densidade demográfica de 22,36 hab./km².
hab./km²
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A cidade de Marcelino Ramos está localizada defronte ao nascedouro do rio Uruguai,
formado pela confluência do rio Pelotas com o rio do Peixe,, na divisa com o estado
de Santa Catarina.
Durante décadas se debate qual é o nascedouro do rio Uruguai. A geografia oficial
brasileira adota a junção dos rios Canoas e Pelotas, mas todos que moram na região do
Alto Uruguai adotam a junção do rio do Peixe com o rio Pelotas como sendo o local de
nascimento do rio Uruguai.
Registre-se
se que nas documentações referentes às propriedades rurais, emitidas pelo
Estado do Rio Grande do Sul (ainda na época do governo de Antônio Augusto Borges de
Medeiros), tem-se
se como nascedouro do rio Uruguai a junção entre o rio Pelotas e o rio do
Peixe. Figura 2.3. – 01.
As principais vias de acesso para a área é a Rodovia RS-331
331 que liga Erechim á cidade e
a BR-153,
153, que corta a sua porção noroeste na localidade de CoronelTeixeira.
C
elTeixeira..
Figura 2.3. – 01
Detalhe da Localização Regional da Área Urbana de Marcelino Ramos e do Bairro
Balneário, local do Balneário TERMASA

2.5. Caracterização e Localização da Área do Balneário TERNASA:
TERNASA
A área do Balneário e do Poço Tubular está inserida no domínio morfo-estrutural
morfo
do
Planalto Dissecado do Rio Uruguai. É uma área situada em zona urbana, na Av. Beira
Rio, 4001, Bairro Balneário de Marcelino Ramos – RS, sem cobertura
ertura vegetal no local do
poço, totalmente antropizada num contexto de comércio e hotéis em seu entorno e o Rio
Uruguai á norte, conforme figura 2.5
2. - 01 á seguir e Mapa 01.
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Situa-se
se nas coordenadas geográficas decimais no Datum Sirgas 2000: -27.502652°S e 51.901780°O, com 368 m de altitude no topo do poço. Figura 2.2 – 01 e Mapa 01.
O Acesso á área se dá pela RS-331
RS 331 via Erechim pela área urbana no sentido sul, pela
Av.Beira Rio até seu nº 4001, no Bairro Balneário, local do poço construído. Vide Mapa 01
e 1.1 de situação e localização em anexo.
Figura 2.5. – 01
Detalhe da área urbana do
d Bairro Balneário - Marcelino Ramos -RS
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3. Ecodesenvolvimento de Marcelino Ramos
3.1. Introdução
A partir da identificação dos dados socioambientais, descritos no
n Diagnóstico SócioAmbiental de Marcelino Ramos, anexo á este,
este
decorrentes do atual modelo de
(des)envolvimento, são apresentados o surgimento, a evolução e os fundamentos básicos
da proposta de ecodesenvolvimento enquanto processo de desenvolvimento mais
m
eqüitativo para o município de Marcelino Ramos - RS,, baseado na sustentabilidade
ecológica e participação comunitária.
Propõe a construção de um projeto político-pedagógico
político pedagógico baseado nos pressupostos da
educação ambiental e nos estudos de Paulo Freire e de educadores latino-americanos,
latino
que pensam a chamada educação popular como forma de ampliar o nível de consciência
individual e coletiva, visando a ação e a participação política na busca de uma melhor
qualidade de vida. Para substituir a idéia de desenvolvimento
desenvolvimento vigente nos dias de hoje,
que nega o envolvimento das populações nos vários momentos do planejamento, propõepropõe
se o “envolvimento” da coletividade nas discussões e decisões de temas atuais voltados
para a sua realidade local, como forma de viabilizar
viabilizar a construção, a implantação e o
desenvolvimento de projetos baseados na proposta de ecodesenvolvimento.
A crescente aceitação por parte da opinião pública esclarecida do país e do mundo de
que os termos “desenvolvimento” e “meio ambiente” indicam fenômenos
fen
interdependentes, reforça o argumento de que a crise socioambiental exprime o fim de
uma determinada manifestação do fenômeno social e, por conseguinte, do propósito da
presença humana na biosfera.
Meio ambiente já não designa tanto um “objeto” específico
específico (natureza, paisagem, espaços
naturais, etc.), mas uma relação de interdependência, sendo aqui definido como o
conjunto de elementos físicos, químicos e biológicos que, combinados a fatores sóciosócio
culturais e econômico-ambientais,
ambientais, são capazes de afetar,
afetar, direta e indiretamente, a curto
ou longo prazo, os seres vivos e as atividades sociais no espaço global do planeta,
planeta de
nosso bairro e de nossa cidade.
cidade
O termo desenvolvimento vem sendo definido sob uma nova perspectiva, uma vez que
sempre desconsiderou
erou as conseqüências extremas do modelo de crescimento econômico
que gera os chamados custos socioambientais, como sendo a gestão social e ambiental
destrutiva de ecossistemas, a perda do controle social dos rumos da revolução
tecnológica, a marginalização
marginalizaçã sócio-econômica e político-cultural
cultural de amplos segmentos
sociais, entre outros.

3.2. Definições de Ecodesenvolvimento
A palavra ecodesenvolvimento foi cunhada pela primeira vez, no contexto da Conferência
de Estocolmo, em 1972, cuja concepção essencialmente antitecnocrática, de baixo para
cima (boton-up),
), recomendava uma gestão mais racional dos ecossistemas, que deveria
incluir a valorização do conhecimento empírico e da criatividade existente no interior das
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comunidades. Desta maneira, o crescimento econômico
econômico e a preservação e o uso
sustentado dos recursos naturais representam duas dimensões necessariamente
passiveis de integração. É necessário entender que o conceito de recurso natural está
ligado ao estilo tecnológico específico de cada momento histórico, o que quer dizer que a
parte da natureza transformada em recurso se altera com o tempo, tanto pela reunião de
novos recursos, como pela obsolescência de outros até então considerados efetivamente
como recursos. Em conseqüência, o processo que transforma a matéria em recursos dádá
se pela dinamicidade do trabalho e da inteligência humana.
A versão inicial de ecodesenvolvimento foi realizada em 1974 por Ignacy Sachs,
designando, nesta nova versão, num primeiro momento, um “estilo” de desenvolvimento
aplicávell a áreas urbanas e rurais, orientado para a satisfação das necessidades básicas
e para a promoção da autonomia das populações envolvidas no processo. Para Sachs
ecodesenvolvimento é um “desenvolvimento endógeno e, dependendo de suas próprias
forças, submetidas
tidas à lógica das necessidades do conjunto da população, consciente de
sua dimensão ecológica e buscando estabelecer uma relação de harmonia entre o
homem e a natureza”.
Foi a partir da comprovação de que o modelo de crescimento, com base no imperativo
econômico, não alcançou os objetivos pretendidos, o que seria mais tarde oficialmente
declarado como impossível, que nascem as correntes de sustentabilidade como uma
resposta a estes resultados negativos. Atualmente, o discurso sobre o desenvolvimento
econômico
ômico incorporou, definitivamente, a problemática socioambiental, promovendo a
busca de respostas à problemática relação entre a sociedade e a natureza a partir daquilo
que Escobar1 chama de “diálogo de discursos”, entre três correntes de pensamento:
liberal,
al, culturalista e ecossocialista.
A formulação da idéia de ecodesenvolvimento indica um enfoque de planejamento
participativo de estratégias de ação, adaptada a cada contexto sócio-cultural
sócio
e ambiental,
priorizando a consolidação e aprofundamento de uma cultura política democráticademocrática
participativa, distribuição eqüitativa de “ter” e gestão “ecologicamente prudente” do
ambiente. Assim, sustenta a idéia de um novo critério de racionalidade amparada por
duas dimensões de solidariedade: a solidariedade diacrônica,
diacrônica, com respeito às gerações
futuras, mas sem esquecer a solidariedade sincrônica, que deve ser estabelecida entre as
gerações presentes (Caporal, 1998).
Neste sentido, o ecodesenvolvimento, enquanto promotor da autonomia das populações
envolvidas, estimula
mula a reflexão e a experimentação participativa de formas de crescimento
econômico que priorizem o potencial de recursos naturais e sociais em cada lugar,
mesmo que este crescimento se faça de modo mais lento.
Num primeiro momento, é necessário redirecionar
redirecionar os processos de crescimento
econômico voltado à satisfação das necessidades básicas, principalmente nos segmentos
sociais até então segregados dos benefícios materiais do atual modelo de
desenvolvimento econômico. As necessidades psicossociais e espirituais,
espir
como
autodeterminação, participação política, desenvolvimento cultural, auto-realização
auto
existencial, identidade socioambiental, também precisam ser consideradas.
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Num segundo momento, buscar a superação da atual forma injusta e arrogante de
relacionamento
namento com o ambiente, instalado pela modernidade sob comando do
reducionismo econômico, baseado no individualismo e no custo. Em outras palavras,
buscar a sustentabilidade ecológica, onde o ecossistema, com sua dinâmica autoauto
reguladora possa ser usado como
como referência às formas de controle e desenvolvimento
dos sistemas socioambientais.
O próximo passo diz respeito à intervenção de grupos sociais organizados ao processo de
desenvolvimento econômico, oportunizando a estas comunidades a participação nos
processos
ocessos decisórios relativos ao uso ecologicamente adequado dos recursos
disponíveis. Este enfoque estimula a percepção de diferentes contextos socioambientais,
indicando que para cada contexto se descubram soluções específicas para os problemas,
constituindo-se
se em prerrogativa para o estabelecimento de novos padrões de
relacionamento baseados numa verdadeira interdependência. A autonomia, associada à
participação política, deve servir como estímulo à vontade política de analisar as diversas
alternativas de padrão de vida no contexto da cultura material consumista. A
conscientização destas comunidades estimula a reflexão a respeito da incorporação de
indicadores sociais e ambientais integrados na economia prática.
De forma geral, o meio ambiente apresenta três dimensões interdependentes: provedor
de recursos naturais e receptor de todo tipo de dejetos resultantes do processo
socioeconômico; o espaço onde acontecem as realizações socioambientais e em habitat,
em amplo sentido, envolvendo, entre outros aspectos,
aspectos, as atividades produtivas e de lazer.
Estas dimensões, muito embora não sejam percebidas no âmbito da regulação políticopolítico
econômica, afetam as condições de reprodução da vida social e, de forma mais
abrangente, a qualidade de vida.
A participação das populações
opulações de forma autêntica, que começaria com um processo que
se origina no interior da comunidade, identificando os problemas e as necessidades,
constitui um pressuposto primordial para o fortalecimento de sistemas comunitários de
gestão de recursos. No conceito de participação, o enfoque de ecodesenvolvimento
atenta para a necessidade de distinção entre a ampla participação da população em todos
os níveis do processo de planejamento, execução e controle de atividades de
desenvolvimento e a mera manipulação
manipulação da população para implementação de planos,
projetos ou programas de ação planejados externamente à área onde serão implantadas,
impostas à população quase que de forma autoritária.
No que se refere à prática de gestão ambiental, é importante considerar
consider que a mesma
não é neutra. O Estado, ao assumir determinada posição diante de um dado problema
socioambiental, está, na verdade, definindo qual a parcela da sociedade ficará com os
benefícios e qual parcela ficará com os custos advindos de determinada ação
aç
antrópica
sobre o ambiente.
Para a implantação de uma proposta de ecodesenvolvimento, Vieira, 1995, recomenda
que “o espaço recortado para fins de planejamento deve ser, em princípio,
suficientemente amplo e homogêneo do ponto de vista ecológico, de forma
f
a assegurar
uma gestão a mais integrada possível da potencialidade de recursos existentes. Por sua
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vez, a presença de uma certa identidade sociocultural pode permitir a visualização de
padrões regulares nas interações entre comunidades e seu meio ambiente,
ambi
ou seja, de
formas específicas pelas quais essas interações marcaram a paisagem e as atividades
tradicionais na eco-região
região considerada”. Rev. eletrônica Mestr. Educ. Ambient. ISSN
1517-1256,
1256, Volume 09, julho a dezembro de 2002 179

3.3. A Educação Ambient
mbiental
É neste contexto que entram os pressupostos da educação ambiental, enquanto
educação política e prática da cidadania, no sentido de que ela, de acordo com Reigota,
1994, “reivindica e prepara os cidadãos para exigir justiça social, cidadania nacional e
planetária, autogestão e ética nas relações sociais e com a natureza”, onde o componente
reflexivo é tão importante quanto o comportamental, enfatizando antes a questão “por
que” fazer do que “como” fazer.
A conscientização constitui-se
constitui
no objetivo primeiro
meiro da educação ambiental, que visa
ampliar o nível de consciência dos indivíduos e grupos sociais organizados de modo que
possam perceber os problemas socioambientais e entender as relações delicadas entre a
sociedade e a natureza. Isto significa que a educação ambiental tem o compromisso de
alertar não só para os problemas da realidade imediata, mas também para aquelas que
afetam a todos. Problemas que, apenas na aparência, estão distantes da realidade dos
indivíduos e dos grupos sociais.
O conhecimento
to do ambiente em sua totalidade (biológico, político, social, cultural,
econômico, estético, educacional, paisagístico, sanitário, religioso, etc) e dos problemas
que estão associados a ele e da presença da humanidade nele, é fundamental para que
os indivíduos
íduos e grupos sociais obtenham uma responsabilidade crítica. Isto leva a uma
análise do próprio comportamento, a uma mudança de atitude, de procedimentos
individuais ou coletivos, ou seja, uma ação, e não se restringir a um “conformismo social”,
substituindo
ndo a ação pelo comportamento, como vêm fazendo a sociedade
contemporânea.
Reconhecer que nem todos têm habilidades técnicas para solucionar os problemas
socioambientais é o primeiro passo para superar esta deficiência. A educação ambiental
pode, e deve contribuir neste sentido, buscando junto a especialistas e técnicos
capacitados e conhecedores autodidatas, os meios técnicos necessários para a resolução
dos problemas. A educação ambiental quer construir “pontes” entre o conhecimento
científico, o técnico
o e o empírico e aproximar linguagens, contribuindo para que os
indivíduos ou os grupos sociais organizados adquiram as habilidades ou o savoir-faire
necessários à solução dos problemas.
Duas tarefas fundamentais se colocam na discussão sobre a educação ambiental: a
primeira é sobre qual a abordagem da dimensão ambiental na esfera da educação formal,
e a segunda é sobre a ampliação e intensificação da participação da população no
processo de gestão ambiental.
A educação ambiental precisa partir do pressuposto
pressuposto de que a sociedade não é um local
de harmonia, mas sobretudo, de conflitos e confrontos entre as suas diversas esferas de
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ação, como a política, a econômica, os valores, entre outras. Neste sentido, o desafio que
se coloca para a educação ambiental é o de criar as condições necessárias para a
participação dos diferentes segmentos sociais, tanto na formulação de políticas públicas,
quanto na concepção e aplicação das decisões que afetem a qualidade do ambiente.
Atuando como tradutora do conhecimento técnico e científico para a compreensão de
todos os envolvidos nas questões ambientais, a educação ambiental pode induzir ao
pensamento crítico, a buscar demonstrações ou justificativas e a não aceitar sem análise
a implantação de qualquer projeto que ofereça
ofereça riscos sociais ou ambientais. Esta postura
auxilia aos indivíduos e aos grupos sociais a avaliarem as medidas e os programas
relacionados ao ambiente, em função dos fatores ecológicos, políticos, econômicos,
sociais, estéticos e educativos.
Esse processo
cesso precisa estar estruturado de forma a superar a visão compartimentada da
realidade através da construção e reconstrução do conhecimento sobre ela, num
processo de ação e reflexão, de modo dialógico5 com os sujeitos envolvidos; respeitar a
pluralidade e a diversidade cultural; fortalecer a ação coletiva e organizada; articular
aportes de diferentes saberes e fazeres; proporcionar a compreensão da problemática
ambiental em toda a sua complexidade e garantir as condições necessárias ao diálogo
com as áreass disciplinares e com os diferentes atores sociais envolvidos com a gestão
ambiental.

3.4. O Projeto
rojeto Político-pedagógico
Político pedagógico
Ecodesenvolvimento

da

Educação

Ambiental

para

o

A educação ambiental, na proposta de ecodesenvolvimento, contribui para a
compreensão fundamental
damental da relação e interação da humanidade com todo o ambiente e
fomenta uma ética ambiental pública a respeito do equilíbrio ecológico e da qualidade de
vida, despertando nos indivíduos e nos grupos sociais organizados o desejo de participar
da construção
ção de sua cidadania.
Neste sentido, se propõe a desenvolver um projeto político-pedagógico
político pedagógico que estimule o
aparecimento do homem--cidadão
cidadão enquanto ator político para pensar e construir a
proposta ecodesenvolvimentista. Ou seja, um cidadão consciente de sua
su realidade
socioambiental mediante a obtenção de vários tipos de conhecimento sobre a mesma.
Para Paulo Freire, no momento em que o cidadão for ampliando sua consciência
perceberá suas insatisfações sociais e sua condição de excluído dos processos políticos
polític
e sociais.
Por esse projeto político-pedagógico
pedagógico se entende uma reeducação integral e coletiva na
qual é tão importante quanto à ação e o comportamento (tidos como finalidade em muitos
projetos educativos denominados “ambientais”) o caráter “crítico”, pois sem a reflexão
individual e coletiva, a ação, seja ela qual for, não possui significado e os comportamentos
se traduzem como reações de conformismo.
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Neste momento, a educação ambiental se transforma em medida ecológica de ação
política, e a ação política
ítica se converte na medida política da educação ambiental, cujo
conteúdo político não é política em si mesma.
O projeto político pedagógico deve ser construído com os diferentes atores e grupos
sociais e não imposto de cima para baixo, como o Estado, na sua condição de gestor,
muitas vezes, o faz, tendo nas condições socioambientais o objeto de reflexão, de que
resultará o seu envolvimento com responsabilidade considerando algumas dimensões
importantes:
1) Reconstrução da identidade socioambiental
A dimensão
ensão integral da reeducação a que se propõe o projeto político-pedagógico
político
é
considerada como uma necessidade de romper com a histórica fragmentação do saber e
com as dicotomias existentes atualmente, como teoria/prática, trabalho manual/trabalho
intelectual,
al, realidade/educação, trabalho/educação, política/educação, entre outras.
A dimensão coletiva busca envolver a coletividade local visando discutir e construir um
modo de viver e produzir de forma responsável que satisfaça as suas necessidades.
Nesta visão, abordagens como a dinâmica de grupo, através da realização de
diagnósticos participativos, contribuem para informar as necessidades, os desejos e os
modos de vida da coletividade, além do potencial dos recursos existentes e as
características biológicas,
icas, físicas e geológicas do local.
A identidade socioambiental poderá ser resgatada mediante a revisão e a análise do
passado para melhor definir o futuro da coletividade, a valorização das relações afetivas,
ambientais, políticas e sociais, religiosas,
religiosas, habituais e costumeiras (alimentação, vestuário,
moradia, medicina popular, lazer etc.), permitindo a visualização do padrão de relações
socioambientais existentes, o que caracterizará a paisagem do local.
2) Transformação social e formação política
A função da educação ambiental “no” e “para” o ecodesenvolvimento não pode ter como
objetivo final a adequação da coletividade local ao atual modelo de desenvolvimento
capitalista, pois pelo seu caráter transformador da sociedade como um todo, ela se
constitui
ui numa forma de resistência a esse modelo, no momento em que opta pela
implantação do ecodesenvolvimento, visando a geração e a gestão dos recursos
ambientais e sociais e o acúmulo de forças para o processo transformador, começando
da realidade local em direção
ireção à realidade planetária.
No momento em que a educação ambiental incorpora a dimensão da “ação” como
princípio orientador, como uma prática participativa efetiva e como objeto de proposta
político-pedagógica,
pedagógica, tem início o processo de exercício da cidadania,
cidadania, o que proporciona a
ampliação da consciência e dos conhecimentos sobre a realidade em nível local, e em
nível de país e de mundo, com a elevação do nível de cultura política.
3) Democratização do conhecimento científico
Isto significa romper com o verticalismo e com a rigidez que caracterizam a produção do
saber científico na sociedade atual, que dificultam o acesso da maior parte da população,
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ao mesmo tempo em que implica na construção de pontes reais entre as diversas áreas
do saber científico e entre estas e o saber empírico-popular.
empírico
Este estudo, implicitamente, concebe a educação ambiental, pelos seus postulados, como
o processo capaz de estabelecer estas pontes, no atual momento histórico. Estas pontes
devem ter, no mínimo, duas vias distintas
distintas e opostas: uma que permita o acesso da
coletividade ao saber produzido científica e historicamente pela humanidade e que possa
contribuir para a solução dos seus problemas; e outra que permita a reavaliação da lógica
de produção do saber científico.
De maneira geral, o saber científico não é produzido a partir da realidade da maioria da
população, cumprindo antes, muitas vezes, um papel ideológico, corroborando a “razão
cínica”. Este estudo defende a realização do processo inverso, ou seja, a produção
produçã do
saber científico a partir dos problemas sociais, pressupondo o aparecimento de um novo
profissional produtor de saberes, estando mais vinculado e comprometido com a
realidade.
Aqueles profissionais que partem de um saber referenciado em posturas viciadas
vic
e
descontextualizadas, conseguido anteriormente e depois tentam impor a prática social
que vige desde o status quo dominador, na verdade, estão mantendo as dicotomias, já
referidas anteriormente (estas se pretendem superar através da educação ambiental),
ambient
ao
mesmo tempo em que excluem valores e saberes produzidos em contextos anteriores,
com objetivos e finalidades, renovados.
A respeito disso, Alves, 1990, observa que se existe uma classe especializada em pensar
de maneira correta (os cientistas), os
os outros indivíduos são liberados da obrigação de
pensar e podem simplesmente fazer o que os cientistas mandam.
A crença de que a ciência stricto senso é o único guia para a ação de uma prática social
racional ainda vigora no meio acadêmico-científico,
acadêmico
representando
epresentando um resquício da
tradição racionalista do Iluminismo. Mas ciência e técnica nos moldes imperantes, não
são suficientes, como uma grande maioria acredita, para garantir a gestão racional do
ambiente, muito embora sejam necessárias.
Considerando
o que o saber científico acontece na relação sujeito-objeto,
sujeito
enquanto a
prática social se dá na relação entre sujeitos influenciados por fatores sociais, culturais e
psíquicos, a prática social não será decidida pela ciência, tendo em vista que também é
limitada,
mitada, mas por decisões políticas através da discussão democrática entre sujeitossujeitos
cidadãos.
O ambiente se constitui no produto das relações e das representações que a sociedade,
num momento histórico, lhe confere em função dos seus interesses, e conhecer
conhece estas
representações é essencial para a análise das relações sociedadesociedade-natureza. O ambiente,
neste caso, constitui-se
se num “espelho social”. A complexidade destas relações leva a um
novo paradigma científico, pois esta não pode ser compreendida nem resulta
result do concurso
e integração de muitos diferentes campos de conhecimento.
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Uma proposta interdisciplinar fundamentada numa abordagem sistêmica poderá fazer
oposição ao reducionismo atomístico-individualista
atomístico individualista dominante, o que exigirá um maior
questionamento a respeito da articulação entre a produção do saber científico e a
atividade de organização sócio-política.
sócio
Segundo Vieira, 1995, alguns teóricos da proposta de ecodesenvolvimento reconhecem
no paradigma sistêmico a existência de uma espécie de matriz de ordenamento
o
do
potencial de pesquisa interdisciplinar, como conseqüência da sucessiva divulgação da
noção de ambiente enquanto um conjunto de relações.
Ao contrário, Gonçalves, 1989, alerta para o perigo de o paradigma sistêmico vir a ser
considerado como verdade absoluta para explicar o mundo e cair num novo
reducionismo: o do todo, o “sistemismo”; considerando que Haeckel, que em 1866 criou o
termo ecologia, dizia-se
se monista, concepção filosófica que vê o mundo como um todo
articulado, assim também pode ser o Estado que se expressa em nome de “todos” e se
comporta como “totalitário”.
Os obstáculos a uma abordagem interdisciplinar não são poucos nem pequenos, visto
que a maior parte dos profissionais da “ciência” acredita que a maneira como a sociedade
estabeleceu
stabeleceu a divisão do trabalho científico é a única possível. Para Gonçalves, 1995,
aqueles que não conseguem perceber que essa postura está profundamente
comprometida com a sociedade existente são co-responsáveis
co responsáveis pelos problemas
vivenciados por ela.
4) Revisão do modelo tecnológico
Trata-se,
se, na verdade, da necessidade de se fazer uma crítica ao atual modelo tecnológico
de produção capitalista de modo a buscar a criação de um modelo tecnológico alternativo
voltado para a geração, com criatividade, de técnicas
técnicas de produção adaptadas a cada
contexto socioambiental, ao mesmo tempo contribuindo na resolução dos problemas e
atendendo às necessidades coletivas, inserindo-as
inserindo as num processo de pensar e fazer o
ecodesenvolvimento.
A sociedade contemporânea é marcada
marcada pelo aparato tecnológico sofisticado, tido como a
condição por excelência do desenvolvimento das nações. A “razão técnica” ganhou
dimensões incalculáveis, tornando-se
tornando se a “única razão”, a ponto de exaltar a ciência e a
técnica em detrimento dos princípios filosóficos e religiosos.
A inovação tecnológica adquiriu a conotação de progresso e sua história é vista como
uma constante substituição de técnicas, e a noção de tempo por trás deste processo é a
de tempo do capital e da concorrência, com a preocupação
preocupação centrada na produtividade e
no rendimento do trabalho.
Mas a técnica não pode ser vista de maneira independente e dissociada de um contexto
social, político e cultural. A técnica, enquanto intermediária entre o natural e o social, é
estabelecida no terreno
reno das relações intersubjetivas e, dessa maneira, está longe de ser
neutra, como se tenta difundir. Ela reflete uma razão que venceu e com a qual se
comprometeu. As técnicas são apenas meios concebidos para realizar determinados fins.
Isto não quer dizer que só existe uma técnica para alcançar determinado fim. Se
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atualmente a técnica exerce lugar de destaque na sociedade, não é uma questão
“natural”, mas, ao contrário, como conseqüência de um tenso e conflituoso processo.
A “razão técnico-científica”,
científica”, também
também denominada de “razão instrumental”,
pretensiosamente, avocou para si a competência de resolver os problemas
socioambientais com os quais a sociedade contemporânea se depara, mas percebe-se
percebe
que isto não tem dado bons resultados. Isto permite concluir que a solução dos problemas
ambientais não é de natureza técnica, mas uma opção político-cultural,
político cultural, pois, afinal, a
técnica deve servir à sociedade e não ficar subordinada àquela.
àquela
Um modelo alternativo de geração de tecnologias mais adequadas do ponto de vista
ambiental, pode começar a ser estruturado a partir da discussão a respeito da
substituição do trabalho individual pelo trabalho cooperativo, através de uma ação rere
educadora integral e participativa, incentivando a coletividade a assumir a lógica da
cooperação e a construir um novo relacionamento com o ambiente.
Neste sentido, Gonçalves, 1989, lembra que se queremos estabelecer uma outra relação
com a natureza, devemos ter claro que isto implica uma outra relação dos homens entre
si e, dessa forma, se faz necessária muita luta para reverter o quadro atual.
educativa integral e participativa não pode reduzir a questão ambiental ao
A ação re-educativa
campo das ciências naturais ou humanas uma vez que esta se refere às relações
sociedade-natureza,
natureza, compreendendo
compreendendo dois aspectos diferentes: o equilíbrio dos recursos
de oferta limitada e a qualidade do ambiente que, ao mesmo tempo em que é importante
para a qualidade da vida humana, influi na disponibilidade e qualidade dos recursos
renováveis.
Não se trata, simplesmente,
esmente, de contestar a técnica e a ciência dominantes, mas
aproximar esta linguagem ao saber empírico da coletividade, fundindo os saberes de
modo a gerar tecnologias para a produção que possibilitem elevar as condições de
existência da coletividade, ao mesmo
mesmo tempo em que se constitui num processo educativo
que encerre as práticas sociais e políticas que a coletividade exige naquele momento.
Embora a proposta do ecodesenvolvimento não se reduza apenas a uma mudança no
estilo tecnológico, esta dimensão é muito importante, assim como a idéia de se adotar
uma atitude, desenvolvendo-se
desenvolvendo se tecnologias apropriadas às condições do ambiente onde
serão implantadas.
Não se pode esquecer de considerar o homem, neste contexto, enquanto produtor e
família inserido numa coletividade, como o principal recurso, e o desenvolvimento de suas
potencialidades (capacitação) possibilitará o aumento da produtividade e da eficiência no
uso dos recursos ambientais à sua volta, que se dará de forma responsável e organizada,
procurando
o depender cada vez menos dos recursos externos. O homem como
protagonista e beneficiário do seu próprio desenvolvimento.
5) Gestão participativa
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Significa tornar possível a participação de todos os indivíduos da coletividade em todos os
momentos do projeto
eto de ecodesenvolvimento: discussão, decisão, planejamento,
execução, avaliação e distribuição dos resultados.
A organização coletiva é um pré-requisito
pré requisito para a gestão participativa com vistas ao
ecodesenvolvimento, enquanto prática social que busca a participação
participação da coletividade
como um todo, tendo o diálogo como relação pedagógica, e o desenvolvimento de um
pensamento crítico, questionador e problematizador, como forma de fazer emergir a
consciência coletiva, visando sua inserção crítica na realidade.
Neste ponto, a organização coletiva para a gestão participativa dimensiona o projeto
político-pedagógico,
pedagógico, visando a transformação dos indivíduos envolvidos e propiciando a
prática democrática, e, por extensão, o exercício da cidadania, num momento histórico
históri em
que o termo democracia remete ao voto obrigatório ou às situações “aparentes” de
ausência de autoridade.
A educação ambiental, pelos seus pressupostos, torna-se
torna se a base deste processo políticopolítico
pedagógico, promovendo a dimensão reflexiva antes das dimensões
di
ativa e
comportamental, enquanto espaço pedagógico voltado para a prática problematizadora,
no qual os indivíduos vão desenvolvendo o seu poder de captação e de compreensão do
mundo que lhes aparece em suas relações com ele (...) como uma realidade em
transformação, em processo.
O diálogo se constitui na essência do projeto político-pedagógico,
político pedagógico, centrado no postulado
da reflexão, no qual, numa relação horizontal, baseada na confiança mútua, os indivíduos
envolvidos refletem sobre as relações entre si e sobre a realidade onde se inserem e
sobre seus diferentes modos de perceber e aprender esta realidade.
Nesta conjuntura, surgem os temas para discussão coletiva que vão determinar de forma
democrática e responsável as decisões e as ações na realidade,
realidad no sentido do uso
correto dos recursos ambientais locais.
Daí a importância do planejamento para a gestão participativa. A partir do
estabelecimento prévio de ações a curto, médio e longo prazo, a coletividade decide
como dispor dos recursos ambientais
ambientais de forma adequada e orienta as mudanças técnicas
para manter ou aumentar a capacidade produtiva, visando a satisfação das suas
necessidades.
A dimensão comportamental da educação ambiental é percebida, quando é exigida da
coletividade a absorção de certos
certos hábitos, para que se efetive a gestão participativa,
como:
a) ninguém pode decidir sobre o que não conhece;
b) todos os indivíduos devem participar das decisões que afetam a vida coletiva e
respeitar as decisões tomadas;
c) estabelecer mecanismos para
para fazer cumprir as decisões e ações coletivas;
d) avaliação permanente das ações executadas enquanto coletivo; e,
e) estabelecer um processo de crítica e autocrítica referente a cada indivíduo.
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6) Convivência Solidária
A dimensão ética do processo político-pedagógico
pol
pedagógico que a Educação Ambiental, aqui
discutida e baseada nos princípios da Carta de Belgrado, propõe-se
propõe se a construir visando o
ecodesenvolvimento. Sem trabalhar a dimensão ética, enquanto conjunto de juízos e
valores de apreciação referente à conduta
conduta humana, entre indivíduos, nenhum projeto
político-pedagógico
pedagógico conseguirá provocar mudanças reais nos indivíduos e na coletividade.
Não se pode pretender implantar um projeto com propostas que visem mudanças numa
dada realidade, sem considerar a necessidade
necessidade de se “construir” o novo sujeito desta e
para esta nova realidade, a cada momento e no dia-a-dia.
dia
O princípio da solidariedade coletiva orienta as normas de conduta coerentes com as
mudanças necessárias para o estabelecimento de uma nova ordem local.
local Solidariedade
aqui entendida como sentido moral que vincula o indivíduo à vida e aos interesses
coletivos num dado momento e lugar. Solidariedade composta de várias dimensões que
precisam ser consideradas no processo político-pedagógico:
político
a) O cultivo da
a amizade e da fraternidade nas relações interpessoais e coletivas. Os
indivíduos precisam se sentir comprometidos e responsáveis pelo crescimento, individual
e coletivo, e pela busca da felicidade como propósito comum: isto significa ter
disponibilidade para
ara servir ao outro, ser honesto e verdadeiro nas relações, superar o
individualismo em favor do coletivo, entre outras iniciativas.
b) A superação da contradição entre engajamento pessoal na vida e na organização da
coletividade e a vida pessoal, revendo
revendo o conceito de engajamento e criando uma nova
definição para subjetividade, onde o tempo da afetividade, do lazer e dos prazeres da vida
se faça dentro dos momentos de engajamento pela construção da nova ordem coletiva
local.
c) Revendo o conceito de trabalho
trabalho enquanto “La actividad productiva alienada (...)
sometida al imperio de la ‘orden’ (...)”, recuperando sua importância como gerador de
riqueza e como instrumento pedagógico capaz de ampliar o nível de consciência e a visão
de mundo dos indivíduos, por
por meio das novas relações de trabalho, transformando-os
transformando
em
sujeitos do processo produtivo. O trabalho como humanizador dos indivíduos enquanto
processo pedagógico.
d) Buscando a igualdade sem perder as diferenças, eliminando ou alterando as relações
assimétricas,
imétricas, como patrão-empregado,
patrão
homem-mulher,
mulher, grande produtor-pequeno
produtor
produtor, entre outras, e procurando a igualdade de oportunidades de participação em
todos os momentos do processo e de responsabilidades, evitando a uniformidade. Todos
devem ter igualdade
ldade de direitos e de deveres, mas a maneira de cumprí-los
cumprí
pode ser
diferente à medida que se deixe desenvolver a aptidão e o estilo próprio de cada um.
“Um coletivo se constrói pela unidade das diferenças; iguais são os propósitos (...) como
seres humanos
os somos diferentes, mas não desiguais.
e) Desenvolvendo a sensibilidade ecológica e reforçando a necessidade de buscar novas
relações com o ambiente. Permitindo apreender a beleza da vida, nas suas mais variadas
formas de manifestação.
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f) Buscando a felicidade
elicidade individual no coletivo, reservando tempo para se permitir o lazer e
a recreação em atitudes que não tenham objetivos predeterminados, pelo prazer do
convívio e pela satisfação individual que proporcionem.
g) Permitindo espaço para as manifestações
manifestações místicas e espirituais como parte integrante
do processo da construção do novo sujeito, na medida em que reforcem esta condição e
que não estejam dissociadas do cotidiano individual.
h) Permitindo sonhar com algo que ainda não é (utopia), representando
representand o sentido da vida,
da resistência ante as dificuldades, da construção de alianças afetivas ou nem tanto, entre
pessoas, entre grupos, entre destinos. “Quem não sonha com o novo certamente nunca
conseguirá construí-lo.”
Uma proposta de educação ambiental para o ecodesenvolvimento, tendo como base o
diálogo e a inclusão social, pressupõe escolhas. Ao negar a neutralidade dos processos
educativo e re-educativo
educativo e da gestão ambiental e, ao mesmo tempo considerar o
ambiente enquanto uma arena de conflitos, exige
exige dos candidatos a educadores
ambientais um alto grau de comprometimento com aqueles segmentos sociais que estão
à margem do processo globalizante do mercado e alheios de qualquer decisão sobre suas
vidas.
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4. Programa de Educação
ucação Ambiental da TERMASA
4.1. Considerações Iniciais
Historicamente, a presença da estrada de ferro Brazil Railway Company foi decisiva para
o desenvolvimento do município de Marcelino Ramos. Na década de 1910 foi inaugurada
a estação Sede do Alto Uruguai, que
que posteriormente veio a se constituir no povoado de
Marcelino Ramos.
Em 1914 se iniciou a implantação do loteamento urbano e, em 1918, ele foi alçado à
categoria de terceiro distrito de Erechim. A cidade cumpria nessa época o papel de porta
de entrada ferroviária
erroviária para o Rio Grande do Sul.
Foi ainda na década de 1920 que se instalaram na cidade missionários de Nossa Senhora
da Salete, criando a Escola Apostólica dos Missionários da Salete, que atraía estudantes
não só da região como também de São Paulo e do Paraná. Também é dessa década a
instalação de um serviço semipúblico de água e, na década posterior, houve a instalação
do serviço de limpeza pública e coleta de lixo. Era notável a urbanização atingida no
povoado, em relação a outros da região. Marcelino
Marcelino Ramos era então o pólo
p
regional,
concentrando a oferta de produtos e de serviços que serviam a toda a área.
Porém, com a perda de relevância econômica da ferrovia, a partir de meados do século
passado, o crescimento do povoado também foi influenciado, tendo perdido força. No
início da década de 1980, o transporte de passageiros foi desativado e atualmente
trechos da estrada de ferro limitam-se
limitam
apenas ao transporte eventual de cargas.
Atualmente,, o município de Marcelino Ramos se destaca regionalmente como um pólo
local, exercendo influência sobre os municípios de Viadutos e de Maximiliano Ramos. Tal
destaque se dá em função do seu contingente populacional, do seu potencial turístico
(águas termais), de seu grau de urbanização e da base de empregos industriais
indu
(indústria
moveleira e indústria alimentar). O pessoal ocupado em dezembro de 1995, segundo o
censo agropecuário do IBGE, em estabelecimentos agropecuários, atingia 2.869 pessoas,
ou seja, este ainda é o setor que mais ocupa pessoal no município.
No entanto, verifica-se
se uma acentuada queda populacional no município desde o censo
de 1970 até o de 2007 (em torno de 40%).
Com a reconstrução e ampliação do balneário da cidade, da proximidade do lago da
represa de Itá e da UC Teixeira Soares, oportunidades
oportunidades no setor terciário estão sendo
potencializadas, através do desenvolvimento de serviços ligados tanto à demanda
turística já existente quanto à prevista.
Segundo informações prestadas pela prefeitura a técnicos que trabalharam no projeto do
novo balneário,
ário, o antigo recebia um fluxo de cerca de 3.000 visitantes em um fim de
semana da temporada. Mesmo na baixa estação, esse número não caía abaixo dos 1.200
visitantes.
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Nesse sentido, após a execução do novo balneário, atraiu-se
atrai
um público mais variado,
buscando-se
se atingir além da 3ª idade, famílias e jovens, através da criação de novas
atrações, como a piscina temática sobre o Estreito Augusto César e tobogans aquáticos.
No município se realizam diversas festas anuais, como a Joanpepa (festa em que as
quatro etnias, italianos, germânicos, poloneses e caboclos, divulgam seus costumes – em
junho), a Romaria de Nossa Sra. da Salete (setembro), o Baile do Chopp, o Kerb Fest, a
Festa da Laranja (outubro) e outras. Como estruturas de lazer comunitário, além do C. T.
G. Porteira do Pago, existem diversos clubes sociais, ginásios e quadras de esporte.
O Seminário Salette possui um teatro e a cidade conta com uma locadora de vídeo.
Funcionam na sede o GTAU - Grupo Teatral Alto Uruguai e o Coral Juvenil Municipal
Marcelinense.
Na cidade se encontram seis estabelecimentos de hospedagem entre hotéis e pousadas,
disponibilizando um total de 314 leitos, e dois parques com área para camping. Uma
agência de turismo e duas agências bancárias completam a estrutura de serviços
servi
com
que o turista pode contar, além de diversos restaurantes e bares, que servem pratos
típicos da mesa colonial alemã e italiana, além de pratos à base de peixes.
O crescimento populacional aliado ao êxodo rural e principalmente ao modo de vida tem
contribuído
ontribuído em muito para uma excessiva e descontrolada urbanização das cidades.
cidades
Porém no caso de Marcelino Ramos houve um descrescimento populacional desde
1991,incluindo a população urbana, que desde 2000 está maior que a rural, mas a rural
teve uma brutal redução.
Apesar disto o município teve um grande crescimento em seu IDHM, saindo em 1991 de
0,478 para 0,724 em 2010, devido a melhoria substancial da renda, longevidade, mas
principalmente pela melhoria na educação. Mostrando que aumento populacional,
populaciona não
significa melhoria da qualidade de vida de seu povo, que o digam as grandes cidades com
o seu aumento da pobreza e dos problemas urbanos. E cada vez mais pessoas optam por
cidades menores , mas com qualidade de vida, e Marcelino Ramos nas última década
déc
tem
se mostrado com um ótima opção.
O turismo é uma indústria limpa e crescente desde a década de 70, e hoje gera emprego
e renda ao município.
A inauguração em 2015 do Parque Natural Municipal Teixeira Soares, foi um grande
evento no sentido do turismo
turismo ambiental, e base para um ecodesenvolvimento e a
educação ambiental em Marcelino Ramos.
Amartya Sen, em sua obra “Desenvolvimento como liberdade” comenta que, embora uma
baixa renda não signifique pobreza, mas sim privação de capacidades, quando uma
pessoa encontra-se
se privada de sua liberdade econômica a ponto de se chegar a uma
situação de extrema pobreza, esta falta de liberdade no aspecto econômico pode
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rapidamente tornar-se
se privação de outros tipos de liberdade, o que é exemplificado aqui
como a falta
lta de opção para se construir sua casa em lugares seguros.
O objetivo deste Programa
grama é demonstrar à necessidade de se trabalhar a percepção das
pessoas que habitam e usufruem do turismo e das belezas naturais de Marcelino Ramos,
Ramos
bem como de que forma trabalhar
trabalhar a educação, não somente com informações e
adestramento (capacitação),
(capacitação), mas sim, com trabalhos de Educação e Percepção
Ambiental que auxiliem a formação do senso crítico e análise das situações diárias que
envolvem à população,, ligadas ao turismo mas a sua realidade local, privilegiada pela
natureza.
A atual crise ambiental necessita de novas posturas diante da natureza e das relações
humanas, para isto as disciplinas não devem ser meramente informativas, elas devem
ultrapassar a perspectiva técnico-ambiental.
técnico ambiental. Existe a necessidade da implementação da
interdisciplinaridade, porém esta não pode ser uma mera justaposição de disciplinas.
Além do mais, a Lei Federal – 9.795/99 (Lei de Educação Ambiental) ainda estipula em
seu artigo 2º que a educação ambiental
ambiental é um componente essencial e permanente da
educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e
modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal.
não formal.
O Programa de Educação Ambiental foi balizado pelo Diagnóstico
nóstico sócio-ambiental
sócio
feito
pelo INDESSC em 2016,, onde definiu-se
definiu
e caracterizou-se o ambiental natural, sob os
aspectos dos meios físico, biótico e sócio-econômico,
sócio
para realizar uma prática de
Educação Ambiental para as populações que habitam estas áreas
áreas diretamente
d
ligadas ao
turismo, e aos aspectos naturais do município, que as vezes sofrem inundações e até
deslizamentos, locais carentes
carente de informações sobre o assunto.
Como local prioritário de trabalho com educação ambiental trabalharemos com a área
total de Marcelino Ramos, mas prioritariamente com os alunos e professores da rede
municipal, funcionários e empresários da rede turística local, desde o Bairro Balneário até
o Quinto Rancho, envolvendo diretamente o Parque Natural Municipal, e todas as
pessoass ligadas a agricultura, que cada vez mais subsidiará com alimentos orgânicos os
bares, restaurante e hotéiss do município.
Trabalharemos
rabalharemos também com todas as escolas envolvendo, pais, professores, alunos e
moradores dos bairros. Alem da capacitação deles,
deles, dos bombeiros, defesa civil e
funcionários e técnicos municipais.
Em resumo trabalharemos prioritariamente com Educação Ambiental para implementar o
ecodesenvolvimento no turismo e em todo o município de Marcelino Ramos, rural e
urbano.
Para tanto se usará três estratégias básicas:
1. Reunião nas
as Escolas dos bairros ou localidades situados em áreas essencialmente
turísticas, com capacitação
apacitação dos Professores, pais, alunos,
alunos moradores,
moradores funcionários
e empresários, onde com trabalhos de conscientização
con cientização da sua realidade,
identificação dos
os problemas e subsídios a melhoria de seus empreendimentos e
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qualidade de vida da população local e medidas preventivas e mitigadoras das
d
áreas de risco,, onde existentes.
existentes. Usando imagens e material didático, como a
Cartilha de Educação
ducação Ambiental, Diagnóstico Sócio-ambiental,
ambiental, folders...
2. Capacitação dos
os funcionários, empresários da rede turística, Defesa Civil,
Bombeiros, Técnicos e Funcionários da Prefeitura, para o turismo sustentável,
suste
ecodesenvolvimento e até a prevenção e gerenciamento
erenciamento de riscos e desastres
naturais. Usando o material elaborado pelo IPT, Ministério das Cidades e CPRM e
pelo INDESSC.
3. Folders entregue aos turistas, através
és de informações básicas sobre as águas e o
ambiente em que se banham. Se construirá no piso da área do Balneário
TERMASA um mapa geológico, com as próprias rochas ocorrentes no município, e
"banners" , mostrando a qualidade das águas e o ambiente natural a que
pertencem.

4.2. Programas de Educação Ambiental das Águas
Á
4.2.1. Educação Ambiental nas
n Escolas dos Bairros situados em Áreas Turísticas
unicípio de Marcelino Ramos, á partir de suas escolas públicas, foi
Nos Bairros do Município
planejada e será desenvolvida uma ação de Educação Ambiental junto aquelas
comunidades com o objetivo de capacitá-los
capacitá
para o ecodesenvolvimento e o turismo
sustentável, ou áreas turísticas municipais presentes naqueles
aqueles locais,
lo
e tomarem
conhecimento do potencial que existe, bem como medidas preventivas e mitigadoras de
áreas de riscos. E como se situam estas comunidades inclusive
inclusive em relação ás ações da
defesa civil local e das políticas municipais.
municipais
Atualmente o município tem 5 escolas municipais estão atendendo alunos do
interior e da cidade, são elas:
•

Escola Municipal de Educação Infantil Gabriel Ferri
Endereço: Distrito de Coronel Teixeira
Diretora: Dulce Fávero Zamboni

•

Escola Municipal de Ensino Fundamental Tiradentes
Endereço: Linha Tiradentes
Diretora: Luiza Emilia da Rosa Zuchi

•

Escola Municipal de Ensino Fundamental São Pedro
Endereço: Comunidade de Suzana
Diretora:
ora: Rosecler Maria Basso Dalmut

•

Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião
Endereço: Linha São Sebastião – Coronel Teixeira
Diretora: Marli Schmidt Coppini
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•

Escola Municipal de Ensino Fundamental Rui Barbosa
Endereço: Cidade
Diretora: Leonice Judite Beal Mutzenberg

Diariamente mas de 600 estudantes são atendidos, desde a educação infantil até o
ensino médio. Todos utilizam o transporte gratuito que é oferecido pelo município ou
empresas contratadas. O transporte escolar também atende de forma gratuita a todos os
alunos das escolas estaduais do município. A Secretaria também oferece o transporte
para os alunos que necessitam de uma educação diferenciada através de uma parceria
com a APAE de Gaurama.
A merenda que é servida diariamente
diariame
nas escolas municipais recebe um
acompanhamento nutricional, sendo elaborada através de um cardápio que atenda as
necessidades diárias dos estudantes.
Grande parte dos produtos, que compõe a merenda, são adquiridos aqui mesmo no
município, de agricultores
gricultores familiares, produtos de excelente qualidade e que atendem os
padrões exigidos pela Secretaria.
Professores e funcionários qualificados garantem uma educação de excelência, que
recebe destaque a nível de região. Todos os professores são
são graduados e com vários
cursos e qualificações nas áreas em que atuam.
Atualmente as atividades extracurriculares são através de gincanas,
incanas, concursos e
participação em feiras de literatura garantem que os alunos tenham acesso há um
conhecimento extracurricular
tracurricular diferenciado, o que aprimora e desenvolve ainda mais
a busca pelo novo e por mais conhecimento. E á partir deste programa atividades de
educação ambiental, que envolverão os alunos e professores em atividades
preservacionistas e de conhecimento
conhecimento ambiental de seu município. usando as belezas
naturais e em especial o Balneário da TERMASA e o Parque Natural Municipal Teixeira
Soares.
Os alunos também tem a disposição bibliotecas, computadores e escolas bonitas,
confortáveis, garantindo assim um ambiente tranquilo para uma ótima aprendizagem.
A Secretaria elabora suas ações baseadas sugestões e no acompanhamento dos
Conselhos Municipais, que fiscalizam todos os projetos executados. Atualmente 3
Conselhos estão diretamente ligados a estas
e
ações, além
ém de atividades em destaque.
destaque
•

Conselho Municipal de Educação (CME)
Presidente: Dulce Fávero Zamboni

•

Conselho Municipal do FUNDEB
Presidente: Rodrigo Moraes Borges

•

Conselho Municipal de Alimentação Escolar
Presidente: Mireli Gazzola
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•

Pacto Nacional pela Alfabetização
Alfa
na Idade Certa
Coordenadora: Dulce Fávero Zamboni
Orientadora: Veronice Beal Gudoski

•

Nutrição
Nutricionista Responsável: Diana Ilse Riquetti

•

Educação Física:
Professor Responsável: Rodrigo Moraes Borges

Informações sobre a secretaria:
Telefone de Contato: (54) 3372-1334,
3372
Fax: (54) 3372-1260
E-mails: cme@marcelinoramos.rs.gov.br e educa@marcelinoramos.rs.gov.br
Endereço: Praça Padre Basso,
Basso 15, Centro, Marcelino Ramos – Rio Grande do Sul. CEP:
99.800-000
Nas reuniões de capacitação das Escolas, haverá a capacitação dos Professores, pais,
alunos e moradores,, onde com trabalhos de conscientização
con cientização da sua realidade,
identificação das áreas turísticas,
ísticas, e medidas preventivas e mitigadoras dos riscos.
Usando imagens e material didático (em anexo),, como a Cartilha de Educação
Ambiental,, Diagnóstico Sócio-ambiental,
Sócio
folders, banners,, elaborados
elaborad
pelo INDESSC
(Instituto de Desenvolvimento Sustentável
Sustentáv de Santa Catarina).. que terão via impressa e
digital, através do site oficial da municipalidade (http://marcelinoramos.rs.gov.br/
(http://marcelinoramos.rs.gov.br/)
A convocação será feita por convite escrito aos alunos, pais, professores e moradores á
partir da escola, e pela Rádio Salette.
A ação será realizada inicialmente em cinco (05) escolas públicas,
públicas mas a meta é atingir
todas a s escolas do município, estaduais e particulares.
Nestes 05 locais esperamos reunir em torno de 600
00 pessoas, entre professores,
p
pais,
alunos e moradores.
A ação de Educação Ambiental envolverá as seguintes atividades com a seguinte
metodologia:: discurso teórico ilustrativo, apresentação em data show,
show com programa
power point, com material discutido com a SMEC e elaborado pelo INDESSC.
Usaremos também a Cartilha de Educação Ambiental “Comunidade Mais Segura”,
Segura”
relacionada aos desastres naturais e induzidos abrangendo principalmente,
escorregamentos e inundações, desenvolvida pela CPRM (Cia. De Pesquisa e Recursos
Minerais, ligada ao ministério das Minas e Energia), e adaptada pelo INDESSC à
realidade de Marcelino Ramos - RS, com a finalidade transmitir conhecimento sobre
esses tipos de processos para moradores de áreas de risco, educadores e estudantes.
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Para o desenvolvimento de nosso Projeto de Educação Ambiental de Áreas de Risco de
Capinzal nos bairros se usará este material, pois é de fácil acesso e muito útil no trabalho
que faremos nas comunidades e escolas situadas em áreas de risco.
4.2.2. Cursos de Capacitação
4.2.2.1. Capacitação de Técnicos Municipais,
Municip
Professores, da Defesa Civil Municipal e
Bombeiros
Os cursos de capacitação, ministrados por profissionais do INDESSC (especialistas
(especialista em
educação ambiental e áreas de risco,
risco, têm por finalidade transmitir conceitos, critérios e
metodologias relacionadas
as ao diagnóstico, mapeamento e planejamento do
d turismo
sustentável, prevenção de desastre naturais ou induzidos, principalmente movimentos de
massa e inundações. Pretende-se
Pretende se assim, contribuir para o melhor desempenho dos
técnicos municipais, quer na implementação
implementação da educação ambiental municipal, quer
minimizando os riscos à população, provenientes de processos dinâmicos de encostas e
áreas sujeitas a escorregamentos, inundações e enchentes do município de Marcelino
Ramos.
O curso será realizado em
m datas acertadas com a Administração Municipal,
Municipal com duração
de 8 horas, que incluirão aulas teóricas e práticas no município de Marcelino Ramos,
Ramos bem
como a CORSAN.
No total o curso terá capacidade de receber até 60 pessoas (técnicos
técnicos municipais de
defesa civil, secretarias
ecretarias de educação, saúde, ação social,, Agricultura e Meio Ambiente e
de Obras e bombeiros),, com distribuição de apostilas, cartilhas, apresentações das aulas
e certificado de conclusão do curso. Pretende-se
Pretende se ainda direcionar os esforços para que
este curso
urso seja dado para escalões superiores das gestões municipais.
O local do curso será o Parque Natural Municipal Teixeira Soares, em data e hora á
serem definidos, iniciando-se
se pela
a manhã das 8 á 12 hrs e das 14 ás 18
1 hrs.
Este curso além de capacitar os
os técnicos, funcionários e gestores dos municípios de
Marcelino Ramos,, dará capacitação aos membros da Defesa Civil local e aos bombeiros,
cujas atuações são fundamentais em momentos de desastres naturais e no atendimento
da população e aos turistas.
turistas
O INDESC
DESC fará a adaptação áss condições naturais do município, com fotos, mapas e
imagens locais, bem como usará o seu diagnóstico sócio-ambiental
ambiental anexo á este trabalho.
4.2.2.2. Capacitação dos
os Alunos
Aluno
se de fazer a capacitação dos professores primeiro e depois com os alunos nas
Optou-se
reuniões de capacitação das escolas, pois teríamos a possibilidade além de avaliar a sua
capacitação, interagir com os alunos, pais e moradores destas localidades. A metodologia
baseou-se
se na idéia de levar às comunidades direta e indiretamente ligadas ao turismo ou
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que estejam em áreas de risco em morros e ribeirinhas aos rios Uruguai e seus afluentes,
a discussão dos problemas sócio-ambientais,
sócio ambientais, em conjunto com os diferentes atores
sociais. Para isso, planejou-se
planejou
envolver os professores do ensino fundamental e médio de
diferentes disciplinas, para que eles mobilizassem trabalhos escolares com seus alunos,
tendo como temática central a inserção
inserção da comunidade no ecodesenvolvimento.
ecodesenvolvimento
Nesse sentido, os professores receberão,
receberão juntamente
e com a comunidade uma
capacitação sobre os principais estudos que tratam deste problema ambiental e da
vantagem da proteção dos recursos naturais,
turais, em especial os que são oferecidos
ofer
no
turismo e na alimentação orgânica produzida pelos agricultores.
agricultores Onde todos lucram e são
agentes do desenvolvimento
nvolvimento sustentável
su
ável local e da qualidade de vida deles mesmos.
O curso estimulará
stimulará docentes no trabalho com jovens moradores e seus alunos em áreas
de risco. A capacitação trabalhará noções de responsabilidade ambiental, defesa civil,
risco de desastres, meio ambiente e projeto pedagógico. Com o apoio da defesa civil e
demais órgãos competentes, os coordenadores de grupos de jovens serão capacitados á
buscar soluções para os problemas locais. Os dias da capacitação serão definidos
oportunamente.
Como o próprio projeto apontou, é identificar e sensibilizar
sensibilizar a responsabilidade do
morador, do jovem, para o seu meio físico social. Que atinge
a
diretamente a
sustentabilidade de sua família
fam
e do município, tornando o cidadão
cidad
partícipe do seu
próprio desenvolvimento, agora sustentável.
sust
Após esse esforço coletivo, pensa-se
pens
em
produzir um material ilustrativo dessas ações, para que sejam idealizados e reconstruídos
novos projetos em outras escolas,
escolas empresas, associações
ões , sindicatos e demais
de
formas
organizadas do município.
Se usará nesta ação também a Cartilha de Educação Ambiental, adaptada pelo INDESSC
á realidade local, folders, banners, etc.
4.2.2.3. Capacitação dos Funcionários
Funcion
e Empresários
ários do turismo local

Capacitação dos
os funcionários, empresários da rede turística, para o turismo sustentável,
ecodesenvolvimento e até a prevenção e gerenciamento
erenciamento de riscos e desastres naturais.
Usando o material elaborado pelo INDESSC , IPT, Ministério das Cidades e CPRM.
CPRM
Como este programa já apontou, é identificar e sensibilizar
zar a responsabilidade do
"trading" turístico local,, do funcionário, do empresário,, para o seu meio físico social. Que
atinge
tinge diretamente a sustentabilidade de seu empreendimento, emprego, de sua família e
do município, tornando o cidadão
cidad
partícipe do seu próprio desenvolvimento, agora
sustentável. Após esse esforço coletivo, pensa-se
pens
em produzir um material ilustrativo
dessas ações, para que sejam idealizados e reconstruídos novos projetos em outras
atividades ligadas direta e indiretamente ao turismo
tur
municipal.
Se usará nesta ação também a Cartilha de Educação Ambiental, adaptada pelo INDESSC
á realidade local, folders, banners, etc.
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4.2.3. Elaboração
ão de Material Didático
Did
Além da Cartilha de Educaç
cação Ambiental ( A água que nos banhamos),
banhamos) serão feitos
Folders entregue aos turistas, através
és de informações básicas sobre as águas e o
ambiente em que se banham. Se construirá no piso da área do Balneário TERMASA um
mapa geológico, com as próprias rochas ocorrentes no município, e "banners" ,
mostrando a qualidade das águas e o ambiente natural a que pertencem.
pertencem
Nesta etapa faremos em torno de 5.000 folders,com
,com recursos dos
d
próprios
empreendedores do turismo
mo local, através de sua associação que distribuirão
d
á seus
turistas, durante á sua estada em Marcelino Ramos.
Os banners estarão
ão a disposição
disposiç
dos empresários
ários para reprodução
reproduç
gratuita em seus
empreendimentos, bem como a visita ao mapa geológico
ógico no piso do balneário
balne
da
TERMASA como atrativo educacional ao turismo local.
Será
á feito um mural em piso, calcetado
calce
com rochas do município, um mapa geológico
geol
de
Marcelino Ramos, conforme
e projeto abaixo.

4.2.4. Cronograma Físico de Execução do Projeto de Educação Ambiental
Para a execução das ações descritas anteriormente, estimamos um prazo de 06
0 (seis)
meses, descritos no cronogr
ograma físico abaixo.

27

INDESSC.
Programa de Educação Ambiental - TERMASA - Marcelino Ramos -RS
PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
AMBIE

PRAZO EM MESES

AÇÃO

REUNIÕES DE PLANEJAMENTO
NTO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,
ESCOLAS, DEFESA CIVILE BOMBEIROS, EMPRESÁRIOS,
EMPRES
TERMASA, ETC

Dezembro

Janeiro

Fev
Fevereiro

Março

Abril

Maio

2016

2017

2017

2017

2017

2017

X

X
X

X

X

X

X

CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES, PAIS DE ALUNOS DA REDE
PÚBLICA

CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
ÁRIOS E EMPRESÁRIOS
EMPRES
DO TURISMO
LOCAL

X

X

X

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS MUNICIPAIS, DEFESA CIVIL E
BOMBEIROS
ELABORAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO (CARTILHA DE EDUCAÇÃO
AMBIENTA, FOLDERS, BANNERS, ETC)

X

X

4.2.5. Técnicos envolvidos nas
n ações de Educação Ambiental

Técnicos do INDESSC:
Geólogo Jorge Augusto da Silva, CREA-SC: 59.368;
Eng. Ambiental Tiago Rezzadori,
Rezzadori CREA-RS: 173.784;
Biólogo e Agrimensor Renê Arnuti,
Arnuti CREA-sc: 075.744-0;
Técnicoss e Professores da Prefeitura Municipal de Marcelino Ramos
amos, incluso os do
Parque Natural
atural Municipal Teixeira Soares.
Soares
Técnicos da Associação dos Comerciantes do Balneário de Marcelino Ramos
Ra
–
ASCOBOL.
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