
EIXO TEMÁTICO: 7. PROCESOS DE LA INTERACCIÓN SOCIEDAD-NATURALEZA. 
 
 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E POLÍTICAS PÚBLICAS NA PRODUÇÃO DO 
ESPAÇO URBANO DE DOURADOS-MS. 

 

Enio Alencar da Silva 
PIBIC CNPq/UFGD 

Prof. Dr. Edvaldo Cesar Moretti 
Orientador 

 

O objetivo desta pesquisa foi compreender o processo de produção do espaço urbano 

no contexto da valorização ambiental. Especificamente iremos analisar a implantação de 

Áreas de Conservação Ambiental da cidade de Dourados no Mato Grosso do Sul. 

O processo de expansão territorial que as cidades estão submetidas está relacionado ao 

consumo e apropriação do espaço urbano. 

 

A urbanização é um processo social complexo e contraditório caracterizado 
pela intensificação das relações sociais, econômicas e políticas e pela 
necessidade de infra-estruturas física e social para garantir a produção, a 
circulação, o controle, a decisão e o consumo da vida urbana. Essas 
atividades projetadas, como resume Roberto Lobato Corrêa (1987, passim), 
cristalizam-se como linhas, pontos e áreas no meio físico-natural, que é, 
assim, transformado por elas e para elas de modo tão intenso quanto mais 
intenso for o processo de urbanização. (CUSTÓDIO, 2006, p. 176). 
 

Esse processo de expansão da malha urbana promove a ocupação de áreas de 

mananciais e fundos de vale, resultado da produção desigual do solo urbano, levando quem 

não têm condição de pagar por uma moradia digna a viverem de forma subnormal nessas 

áreas consideradas de risco1, já que não tem escolha, pois sua renda não lhes permite. 

É primordial o estudo de alternativas na produção territorial no espaço urbano, 

alternativas estas que se referem ao uso e conservação do ambiente. 

De acordo com Souza (2002, p.42): 

 

                                                 
1 [...] a ocupação de áreas de várzeas, áreas sujeitas à inundação, áreas com elevadas declividades ou sujeitas a 
processos erosivos ou a implantação de loteamentos em zonas de solos com baixa capacidade de carga. Nesses 
casos, em que foram desprezadas as condições do meio físico, as populações ficam sujeitas à ocorrência de 
eventos catastróficos como inundações, escorregamentos de terra, perdas do solo e equipamentos urbanos 
ocorrência de processos erosivos intensos, etc. São situações, portanto, que caracterizam as chamadas áreas de 
risco (Zuquete, 1994), onde devido a fenômenos físicos de ordem natural ou provocado pelo homem pode 
ocorrer perdas econômicas, sociais e ambientais [...] (ZUQUETE, 1994 apud VALETE, 1996, p. 417). 



Considerar o meio ambiente e sua dinâmica é de fundamental importância na 
análise do espaço urbano tanto para compreender a problemática ambiental, 
em geral, quanto à incorporação da natureza e sua apropriação no processo e 
consumo do espaço urbano. Tratando-se ainda da problemática ambiental 
urbana, verifica-se que raramente a cidade é pensada como parte do 
ambiente natural onde está inserida, haja vista as formas pelas quais à 
sociedade se apropria da natureza e transforma seu espaço em mercadoria. 
 

Sposito (2004, p.58) aponta alguns típicos “problemas urbanos” dos bairros mais 

afastados do centro: 

 
[...] A falta de coleta de lixo, de rede de água e esgoto, as ruas estreitas para 
a circulação, a poluição de toda ordem, moradias apertadas, falta de espaço 
para o lazer, enfim, insalubridade e feiúra eram problemas urbanos, na 
medida em que se manifestavam de forma acentuada nas cidades, palco de 
transformações econômicas, sociais e políticas [...]. 
 

Devido a esses típicos “problemas urbanos”, esta pesquisa tem sua justificativa 

alicerçada na idéia corrente no mundo moderno da necessidade de preservação ambiental. 

Segundo Rodrigues (1998, p.36), 

 
A questão ambiental dever ser compreendida como um produto da 
intervenção da sociedade sobre a natureza, diz respeito, pois, não apenas a 
problemas relacionados à natureza, mas às problemáticas decorrentes da 
ação social. 
 

 

CARACTERIZANDO A CIDADE 
 

Fundada em 20 de Dezembro de 1935, a cidade de Dourados está localizada no sul do 

estado de Mato Grosso do Sul, na região Centro-Oeste. O município tem como limite 

territorial: ao Norte: com Rio Brilhante, Maracaju, Douradina e Itaporã; ao Sul: Fátima do 

Sul, Caarapó, Laguna Carapã e Ponta Porã; ao Leste: com Deodápolis; e a Oeste, com o 

município de Ponta Porã. 

A área do município é de 4.086,39 km2 e a área urbana é de 72,5 km³, a altitude média 

é de 430 metros, latitude 22º 13’ 16” S e longitude 54º 48’ 2” W. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a população de 

Dourados em 2001 era de 164.949 habitantes e em 2007 era de 181.869 habitantes. 

Na área urbana são encontrados 08 (oito) córregos: Laranja Doce, Córrego da Lagoa, 

Água Boa, Rego D’Água, Paragem, Chico Viegas, Olho D’Água e Engano, o que exige 

medidas e aceleramento no processo de recuperação ambiental e dos ecossistemas e o bem 



estar da população. Pesquisas nesta área tornam-se essenciais para avaliação de projetos e a 

produção territorial considerada alternativa. 

Com o intuito de amenizar a falta de moradias adequadas e problemas de saúde 

pública, decorrentes das más condições ambientais dos bairros próximos às áreas de fundos de 

vale, e devido a pressões por parte das constantes reivindicações da população, a Prefeitura 

Municipal, na gestão do Prefeito José Laerte Cecílio Tetila em seu primeiro ano de governo 

(2001), em parceria com vários órgãos e programas governamentais, como o Programa 

Habitar Brasil-BID/Projeto Renascer e o Programa de Aceleramento do Crescimento2, e da 

sociedade deu-se início a ações integradas de construção de moradias e re-urbanização no 

entorno das Áreas de Preservação Ambiental por meio de intervenções físicas e sociais3. 

 
A problemática ambiental está associada a vários problemas, destacando-se: 
a acentuada carência de moradia, o comprometimento das áreas de 
preservação ambiental, a deficiência de infra-estrutura e de equipamentos 
sociais, a falta de emprego e carência dos setores de saúde e de educação. 
(SOUZA, 2002, p. 42). 
 

Nos programas governamentais incluem ações de recuperação dos fundos de vale, 

remoção de famílias, construção de casas populares, instalação de infra-estrutura básica, 

acompanhamento social, educação ambiental nas escolas, construção de centro de geração de 

renda, esgotamento fluvial e implantação de cercamento nos fundos de vale (Prefeitura 

Municipal de Dourados, 2006), o qual envolve a região de 04 (quatro) córregos da cidade 

(Laranja Doce4; Água Boa; Rego D’Água; e Paragem), iniciando o processo de transformação 

das áreas de fundos de vale, que corresponde a 9km², em Parques Ambientais5 a fim de 

atender as populações residentes em assentamento subnormal e recompor as áreas destinadas 

                                                 
2 Os recursos do Plano de Aceleramento do Crescimento (PAC) para obras em Mato Grosso do Sul foram 
garantidos em julho [...] [de 2007] [...] em visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Estado. Segundo a 
Prefeitura Municipal as obras de Dourados serão realizadas em sete etapas. Na primeira, serão investidos 
recursos da ordem de R$ 5,6 milhões, sendo R$ 1,1 milhão de recursos próprios do Governo do Estado. Ao 
termino da construção, o que deve ocorrer até 2010, o município de Dourados saltará de 20% de cobertura da 
rede de esgoto para 69%. (Disponível em http://www.dourados.ms.gov.br/Default.aspx?Tabid 
=548&ItemID=16516. Acessado em 20/05/2008). 
3 Os moradores residentes em área de fundo de vale designada Área de Preservação Ambiental, foram 
entrevistados por funcionários da Secretária de Habitação, cadastrados no programa Habitar Brasil BID e 
removidos para conjuntos habitacionais (Brasil 500 e Estrela Porã) o qual receberam 1 casa submetidos a 
parcelas inferior a R$ 40,00 reais e/ou em forma de mutirão. Os que não tinham condições de pagar a parcela 
receberam gratuitamente da Prefeitura. Posteriormente deu-se inicio as obras para implantação do Parque 
Ecológico do Cachoeirinha e do Parque Ambiental Rego D’Água e o processo de recuperação das áreas de 
fundos de vale. 
4 Decreto Nº170, DE 10 DE JULHO DE 1998. 
5 A idéia de criação de Parques Ambientais está relacionada à conservação do “ambiente natural” dentro do 
perímetro urbano da cidade. 



à preservação de manancial hídrico6, proporcionando transformações no espaço urbano que 

terá áreas especificas para o lazer e locais mais propícios a moradia. 

                                                 
6 As medidas de preservação de manancial hídrico primordialmente correspondem à preservação da nascente 
(situadas dentro do perímetro urbano) e do entorno dos córregos Água Boa; Rego D’Água e Paragem. 



 



IDEÁRIO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO NO URBANO 

 

Com o advento da Revolução Industrial, iniciada na segunda metade do século XVIII 

na Inglaterra, desencadearam-se conjuntamente com o processo de urbanização conseqüências 

para o meio ambiente que vieram a se intensificar no pós-guerra devido o intenso crescimento 

econômico. 

Em meio a esse crescimento econômico e expansão do sistema capitalista, em 1891, 

segundo Dias (2003), cria-se, no Brasil, Unidades de Conservação não sendo efetivado 

posteriormente, como o caso do Decreto 8.843 de 1891 que cria a Reserva Florestal do Acre, 

com 2,8 milhões de hectares a qual encontra-se apenas “no papel”. 

As medidas para a preservação do “ambiente natural” fizeram-se necessárias ao longo 

do tempo, mas de fato como cita o autor nem sempre isso se concretiza. 

A idéia ou conceito de natureza, da mesma forma o conceito de Educação Ambiental 

tem inúmeras definições nas qual o ponto chave é a relação do homem com a natureza. 

Conforme Gonçalves (2004, p.23) 

 
Toda sociedade, toda cultura cria, inventa, institui uma determinada idéia do 
que seja a natureza. Nesse sentido, o conceito de natureza não é natural, 
sendo na verdade criado e instituído pelos homens. Constitui um dos pilares 
através do qual os homens erguem as suas relações sociais, sua produção 
material e espiritual, enfim, a sua cultura. 
 

A idéia imposta pelo sistema dominante é que somos os maiores causadores da 

problemática ambiental vigente a nível global, regional e local. Como mudar o mundo? Visto 

que o mundo é dominado por uma pequena parcela da sociedade que procura cada vez mais se 

apropriar da “natureza” em busca de maior riqueza, enquanto outros procuram apenas um 

lugar para se instalar, geralmente em áreas delimitadas como de “preservação ambiental”, por 

não terem onde morar, apesar de ser um direito garantido pela Constituição Federal7. 

 
A natureza é, em nossa sociedade, um objeto a ser dominado por um sujeito, 
o homem, muito embora saibamos que nem todos os homens são 
proprietários da natureza. Assim, são alguns poucos homens que dela 
verdadeiramente se apropriam. A grande maioria dos outros homens não 
passa, ela também, de objeto que pode até ser descartado [...] 
(GONÇALVES, 1989). 

                                                 
7 De acordo com o item nove do artigo 23 da Constituição Federal, o Estado (governos federal, estadual e 
municipal) tem o dever de promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 
habitacionais (casas populares) e saneamento básico. A lei também garante outras formas de como conseguir um 
pedaço de terra ou uma casa para morar e o direito de ter o bairro ou favela em condições de viver com 
dignidade. 
 



 
Dias (2003, p.83) aponta que 

 
[...] a Educação Ambiental teria como finalidade promover a compreensão 
da existência e da importância da interdependência econômica, política, 
social e ecológica da sociedade; proporcionar a todas as pessoas a 
possibilidade de adquirir conhecimentos, o sentido dos valores, o interesse 
ativo e as atitudes necessárias para proteger e melhorar a qualidade 
ambiental; induzir novas formas de conduta nos indivíduos, nos grupos 
sociais e na sociedade em seu conjunto, tornando-a apta a agir em busca de 
alternativas de soluções para os seus problemas ambientais, como forma de 
elevação da sua qualidade de vida. 
 

Concordamos que seja necessária a conscientização da sociedade como um todo e que 

de forma coletiva ajudamos a encontrar outros mecanismos para diminuir os impactos 

ambientais, mas como fazer isso? A idéia de natureza está além do que imaginamos, pois a 

mesma está ligada diretamente a outros segmentos, tanto econômico, quanto social, cultural e 

ecológico. 

Ainda segundo Dias (2003), 

 
Analisar a questão ambiental apenas do ponto de vista “ecológico” seria 
praticar um reducionismo perigoso, no qual as nossas mazelas sociais 
(corrupção, incompetência gerencial, concentração de renda, injustiça social, 
desemprego, falta de moradias e de escolas para todos, menores 
abandonados, fome, miséria, violência e outras) não apareceriam. Essas 
mazelas, por sua vez, são criadas pelo modelo de desenvolvimento 
econômico adotado, que visa, apenas, à exploração imediata, contínua e 
progressiva dos recursos naturais (e das pessoas), cujo lucro do uso 
predatório vai para as mãos de uma pequena parcela da sociedade. 
 

A idéia de natureza vigente no mundo atual e a necessidade de uma Educação 

Ambiental que atinja todos os níveis da sociedade, diz respeito a questões ligadas ao sistema 

produtivo dominante, o capitalismo, que através da passagem do valor de uso para o valor de 

troca nas relações da sociedade, no processo de produzir a natureza, se faz presente a 

reprodução do capital em escala cada vez maior, gerando problemas sócio-ambientais, que se 

configuram como “crise ambiental.” 

A chamada “crise ambiental” é uma crise política, o qual necessita de “um repensar da 

metáfora espacial, pois o desenvolvimento como sinônimo de tempo está em crise. Uma crise 

que é paradigmática. Uma mudança de paradigma que deve ser compreendida como uma 

questão fundamental para as ciências da natureza e da sociedade [...]” (RODRIGUES, 1998, 

p. 67). 

 



O que torna evidente a crise paradigmática da ciência moderna é a questão 
ambiental, com a compreensão de que estamos destruindo, de modo 
irreversível, a natureza e a sociedade, pois parece que, para esta sociedade se 
constituir, destrói a base territorial necessária para a vida, a natureza 
transformada. (RODRIGUES, 1998, p. 68). 
 

No cotidiano na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, a idéia de natureza é 

vista pela sociedade no sentido de preservar as áreas verdes e de fundos de vale que são 

caracterizadas como Área de Preservação Ambiental. Essa preservação consiste no 

cercamento de algumas “áreas verdes” no perímetro urbano transformadas posteriormente 

em Parques para que a população tenha acesso ao lazer e a contemplação da natureza. 

 

SOBRE AS POLÍTICAS SÓCIO-AMBIENTAIS E O PROCESSO DE PRODUÇÃO 
DO ESPAÇO URBANO EM DOURADOS 

 

A sociedade moderna tem como base de estruturação o modo de produção capitalista 

que exige como pressuposto para sua reprodução a pilhagem ambiental e a exploração do 

trabalho. O sucesso do desenvolvimento capitalista significa problemas sócio-ambientais 

enfrentados por parcelas significativas da humanidade que na cidade aparecem com 

intensidade. 

A ação do Poder Público Municipal de Dourados ligada à questão ambiental inicia-se 

efetivamente a partir do ano de 2001, desde ações de implantação do primeiro aterro sanitário8 

de Dourados a preservação das nascentes dos córregos no perímetro urbano. 

Dentre as políticas para a preservação e recuperação de áreas degradadas no perímetro 

urbano, destaca-se: Políticas de fomento à habitação; Legislação Ambiental Municipal e o 

processo de criação de Parques Ambientais; Programa Municipal de Educação Ambiental; e 

Ações desenvolvidas que integram a idéia de preservação/educação ambiental ao projeto 

Dourados: Cidade Educadora. 

Os Parques Ambientais que estão sendo implantados/revitalizados na cidade de 

Dourados-MS, enquanto espaço de uso público, permitem o desenvolvimento de atividades 

educativas, culturais, recreativas, descanso ao ar livre e de visitação. E, enquanto áreas verdes 

possibilitam a preservação da fauna e flora local desde que implementado um planejamento 

                                                 
8 Trata-se de uma estrutura que recebe a disposição as 94 toneladas diárias de lixo produzidas pela população de 
forma “ambientalmente segura”, sem contaminar o lençol freático nem afetar os cursos d’água superficiais. O 
aterro conta com a tecnologia necessária (geomembrana, sistema de drenagem de chorume e de águas pluviais, 
sistema de tratamento do percolado produzido, poços de monitoramento do lençol freático, sistema de drenagem 
de gases). 



que esteja voltado para a preservação do meio ambiente, embora, de maneira geral o mesmo 

só seja feito quando se tem algum interesse econômico. 

Os Parques são uma das formas de preservar o que resta de mata ciliar predominante 

no perímetro urbano, quando o mesmo é implantado sem seguir os princípios ecológicos de 

urbanização e a legislação, o que seria para ser a solução em muita das vezes acaba piorando e 

acelerando o processo de degradação da “natureza”, que já sofreu mudanças ao longo do 

processo histórico. Esses problemas partem desde o lançamento de esgoto sanitário doméstico 

e o industrial nos córregos contribuindo cada vez mais para a perda de qualidade das águas do 

município e outros agravantes. 

Como possibilidade de suprir uma das grandes deficiências da cidade, a falta de áreas 

de lazer públicas, encontrado apenas em clubes, cujo acesso é restrito, a Prefeitura Municipal 

resgata a necessidade de “solucionar” problemas ambientais agravados pela urbanização, 

como também da necessidade de lazer e bem-estar social. 

Os Parques implantados e a serem implantados pelo Poder Público Municipal estão 

localizados em pontos que favorecem ou que deveria favorecer a comunidade local, pois 

todos possuem várias estruturas que atraem os visitantes, como quadras de esporte e áreas de 

descanso. Esses bens e serviços são considerados fatores que contribuem para que o Parque 

seja divulgado e visitado pela população local e de outras regiões, além da idéia de 

contemplação da natureza (área verde). 

Nos projetos analisados, a intenção do Poder Público Municipal de Dourados ao 

implantar os Parques Ambientais é de preservação ambiental proporcionando maior qualidade 

de vida a seus habitantes. No entanto, o que se vê é um processo de “exclusão” da população 

mais “pobre”, privando-os de ter acesso aos Parques Públicos, equipados para a prática de 

esportes e lazer, pois no entorno das áreas verdes está se concentrando pessoas de poder 

aquisitivo mais elevado em relação às famílias que foram remanejadas para outras áreas, além 

do processo de valorização dos imóveis, “forçando” as famílias mais pobres a mudarem para 

áreas mais distantes onde o aluguel seja mais barato, fazendo com que poucos continuem no 

local onde moram. 

Fica evidente nas entrevistas realizadas na ida a campo que os moradores aprovam a 

implantação dos Parques, mas enfrentam problemas ao serem remanejadas, para terem acesso 

a melhor infra-estrutura, por ficarem distantes do lugar de moradia anterior e das relações ali 

construídas, e, por fim, ficaram distantes até mesmo para usufruir dos equipamentos de lazer 

dos Parques. 



A implantação de Unidade de Conservação e/ou Corredor Verde, de certo modo traria 

benefícios, tanto na questão ambiental, além de ser um fator de extrema relevância para 

preservação de ecossistemas naturais de grande beleza cênica como para a possível visitação, 

tanto para o uso de estudos científicos, desenvolvimento de atividades de educação e 

interpretação ambiental, e na recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. 

Mas, ao mesmo promove a segregação das pessoas, pois as áreas do entorno sofreram 

processo de valorização imobiliária, expulsando os moradores pobres da área de entorno. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A valorização do ambiente, enquanto elemento a ser considerado na produção do 

espaço urbano exige do “mundo moderno” medidas e aceleramento no processo de 

recuperação ambiental com a valorização da qualidade de vida e bem estar social. 

Em Dourados, Mato Grosso do Sul, a valorização da questão ambiental como um dos 

fatores que permitem a melhoria das condições de vida da população é uma das questões que 

o Poder Público Municipal, na gestão a partir de 2001, vem realizando juntamente com o 

apoio do Poder Público Federal e da sociedade. 

A parceria de vários órgãos governamentais com a Prefeitura Municipal, através de 

medidas, como o Programa Habitar Brasil/BID - Projeto Renascer, deu-se inicio a ações 

integradas de construção de moradias e re-urbanização do entorno das Áreas de Preservação 

Ambiental, por meio de intervenções físicas e sociais, a fim de atender a população residente 

em assentamento subnormal e recompor área destinada à preservação de manancial hídrico 

proporcionando transformações no espaço urbano que terá áreas especificas para o lazer 

relacionado à idéia da conservação do ambiente natural dentro do perímetro urbano da cidade. 

A população oriunda de pequenos núcleos urbanos da área de influência da cidade de 

Dourados e da zona rural acaba produzindo espaço próprio de acordo com suas possibilidades 

e necessidades. Segundo relatório do projeto do Programa Habitar Brasil/BID do Governo 

Federal, a partir do ano de 1980, esta população desassistida9 vinha povoando locais 

impróprios para residências urbanas, tais como áreas de preservação ambiental, fundos de 

vale, bem como áreas públicas destinadas a construção de equipamentos sociais. 

As pessoas “excluídas” do processo da produção do espaço urbano ocupam essas 

regiões de preservação ambiental além de fixarem sua habitação estabelece relações sociais 
                                                 
9 Refere-se ao modo de como a sociedade vê os moradores de fundo de vale na precariedade de sua 
sobrevivência devido às dificuldades encontradas no seu cotidiano e por não conseguir colocação no mercado de 
trabalho e em atividades da economia informal. 



cotidianas, que incluem a nova adaptação da cultura e do lazer. Nessa perspectiva, Moretti 

(1998, p. 111), a respeito da produção do espaço urbano aponta que 

 
[...] esta parcela da sociedade constrói sua relação com a natureza através de 
elementos da produção geral da relação sociedade-natureza — construída 
pelo homem no seu processo histórico — e através de aspectos locais que 
interferem na formação do ideário que esta população tem da natureza. 
 

Nos projetos analisados o objetivo é associar a idéia de conservação ambiental com a 

melhoria da qualidade de vida das famílias pobres, predominantemente, aquelas que estão 

com faixa de renda de até 03 (três) salários mínimos que vivem em situação precária de sub-

moradia. 

Em Dourados, segundo Castro (2005, p.48), 

 
A política adotada pelo poder público para a remoção das famílias deu-se 
através de um levantamento feito por uma equipe técnica de profissionais de 
diversas áreas como, arquitetos, geógrafos, sociólogos, assistentes sociais, 
etc, que trabalharam na elaboração do projeto. Primeiramente foi realizada a 
delimitação da área a ser atendida ao longo do córrego Água Boa. Ficou 
estabelecido que o projeto atenderia a população mais atingida pelas 
inundações, pois, em dias de chuva, a água do córrego transborda, atingindo 
várias moradias. A prefeitura fez o cadastro de cada família a ser removida, 
chegando a um total de 400 famílias. 
 

Através de entrevistas realizadas com alguns moradores e com o Presidente de Bairro 

da Vila Cachoeirinha constate-se que os moradores não acreditavam que tal iniciativa por 

parte da Prefeitura fosse realmente acontecer. Muitos não deram importância aos trabalhos 

realizados de início, várias reuniões e trabalhos de conscientização foram feitos com a 

população, sobre a importância da remoção para a melhora da qualidade de vida e a 

importância de cooperarem com os trabalhos realizados pelo poder público. 

 

No entanto, nem tudo foi tão simples quanto se esperava. Houve muita 
resistência à remoção por parte de algumas famílias, principalmente no que 
diz respeito ao apego ao lugar e a sua casa. Por mais dificultoso que era 
viver naquelas condições, para alguns, o lugar tinha um valor inestimável, 
pois foi conquistado com muito sacrifício. Era ali, que, mesmo na 
precariedade, todas as relações se davam, relações com a vizinhança, com a 
escola, com a igreja, enfim, era naquele lugar onde as relações cotidianas se 
concretizavam, se manifestavam. (CASTRO, 2005, p. 48). 
 

Ocorre que estas famílias pobres, que seriam as beneficiadas com os projetos, acabam 

“expulsas” para novas periferias das áreas agora valorizadas pela implantação dos Parques 

Ambientais. Assim, ocorre a valorização do solo urbano em função da idéia de preservação 



ambiental e da “vida saudável”. Os investimentos públicos realizados promovem um processo 

de privatização do entorno, com aumento do valor da terra e da moradia. 

O Poder Público, as empresas, os educadores, professores, alunos e a sociedade como 

um todo devem estar conscientes da necessidade de uma implantação efetiva de uma Política 

Ambiental, buscando desenvolver uma nova forma de pensar e agir para a preservação dos 

recursos naturais tanto para a sobrevivência e reprodução das espécies como na relação entre 

o homem e o meio natural. 

Não se pode esquecer que cada comunidade tem suas necessidades que refletem no 

ambiente, buscando analisar a problemática de cada uma como um todo, abordando desde as 

relações sociais, econômicas e ambientais,  

A premissa básica para refletir sobre a problemática ambiental deve ser o 

reconhecimento do saber popular, que deve ser integrado às políticas de educação, o 

afastamento escola – saber popular gera o distanciamento do ensino das bases reais da 

sociedade. 
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