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RESUMO
A inclusão de práticas ecológicas no cotidiano das pessoas
que vivem no contexto urbano agrega valores de preserva-
ção e proteção ambiental, de percepção do lugar do ho-
mem no meio ambiente e de desenvolvimento da pers-
pectiva da educação ambiental como uma necessidade da
comunidade. O artigo relata o itinerário de um trabalho de
pesquisa-ação sobre a percepção do território e adoção
das práticas ecológicas urbanas por moradores da Vila
Vargas, em Porto Alegre, e inclui também alunos e profes-
sores da escola local como espaço semeador de saberes
ecológicos. O ponto de partida foi a demanda trazida na
consulta de enfermagem por um casal morador da Traves-
sa das Camélias e usuário da Unidade Básica de Saúde II,
que estava incomodado com o lixo e os ratos da moradia. A
rua possui área verde preservada, e moradores com histó-
rico de vivência no meio rural, o que levou o pesquisador a
escolher este território para o desenvolvimento do traba-
lho de campo. Após contato prévio com tais moradores,
foram realizadas observações com relato em diário de cam-
po, inclusão de fotografias e filmagens do local e entrevis-
tas semi-estruturadas com dezessete moradores interes-
sados em participar da pesquisa. A triangulação de dados
fez emergir na análise a origem rural dos moradores ou de
seus pais, a percepção do território como espaço-tempo
vivido, o compartilhamento de conhecimento dos morado-
res sobre as práticas ecológicas urbanas e a escola como
espaço semeador dessas idéias. Concluiu-se que o afeto
dos moradores com as questões ambientais do território
pode constituir redes sociais para a melhoria da qualidade
de vida da comunidade local.

PALAVRAS-CHAVE
Saúde ambiental. Atenção primária à saúde. Saúde públi-
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ABSTRACT
The inclusion of environmentally friendly practices in the
daily lives of people living in the urban context adds values of
conservation and environmental protection, awareness of
man's place in the environment and development from the
perspective of environmental education as a community
need. This paper reports the itinerary for job-search action
on the perception of the area and adoption of environmentally
friendly practices for urban residents of Vila Vargas in Porto
Alegre, and also includes students and teachers of the local
school as a sower space of ecological knowledge. The starting
point was the demand brought on by a nursing consultation
for a couple who lived on the Travessa das Camélias and
users of the Basic Health Unit II, who were uncomfortable
with the garbage and the rats of the housing facility. The
street has a conserved green area and residents with a history
of living in rural areas, which led the researcher to choose
this territory for the development of the fieldwork. After
preliminary contact with those residents observations were
performed, with daily reports in the field logbook, including
photographs and footage of the location and semi-structured
interviews with seventeen residents interested in
participating in the research. The triangulation of data brought
to the analysis the origin of rural residents or their parents,
the perception of the area as space-time experienced and
lived, the sharing of knowledge of the residents on the urban
ecological practices and the school as a sower space of these
ideas. The conclusion is that the affection of the residents
with environmental issues of the territory can establish
social networks for improving the quality of life of the local
community.
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INTRODUÇÃO

A produção desse artigo foi o resultado de
um trabalho de pesquisa-ação desenvolvido com
moradores da Vila Vargas, bairro Partenon, em
Porto Alegre. As idéias que atravessam e cons-
tituem este texto surgiram do enfrentamento
prático cotidiano de um dos autores como re-
sidente de enfermagem da Unidade Básica de
Saúde (UBS) II, do Centro de Saúde-Escola
Murialdo (CSEM), da experiência ecológico-
ambientalista, da análise do material produzido
no trabalho de campo e da leitura de textos
que possibilitaram reflexões sobre o tema.

A população da área atendida pela UBS II,
segundo o censo do IBGE de 2000, foi esti-
mada em 7.896 habitantes, o que correspon-
de a aproximadamente 2.117 domicílios, divi-
didos em onze setores censitários. Durante
exercício de territorialização, como parte da
formação dos residentes em 2006, a enfer-
meira preceptora da UBS II comentou que uma
das características da formação desta popula-
ção está vinculada ao êxodo rural na busca de
melhores condições de emprego e qualidade
de vida. No entanto, a comunidade é constitu-
ída, em sua maioria, por trabalhadores empo-
brecidos, sendo marcada por exclusão social,
baixa escolaridade, habitação precária, carên-
cia alimentar, meio ambiente insalubre, condi-
ções inadequadas de infra-estrutura urbana e
área geográfica acidentada. Paralelamente às
carências sócio-econômicas e aos problemas
ambientais presentes na Vila Vargas, observam-
se resquícios visíveis de área verde na paisa-
gem e, como mencionado anteriormente, pes-
soas com histórico de vivências no meio rural.

Durante as atividades, na UBS II, houve o
atendimento de um casal de usuários cuja mu-
lher e esposa, 48 anos de idade, fazia acompa-
nhamento sistemático na UBS para controlar
a hipertensão arterial sistêmica (HAS). Em uma
consulta de enfermagem, além das orientações

para o cuidado com a HAS, o casal comentou
a dificuldade que tinha em "lidar com o lixo
doméstico e os resíduos acumulados na casa",
pois, segundo eles, o ambiente estava ficando
infestado de ratos e outros animais que se ali-
mentavam do lixo. Foi, então, agendada uma
visita domiciliar a fim de averiguar tal realida-
de. No caminho para a visita, observou-se
predomínio de áreas verdes na paisagem. E,
ao chegar à casa do casal, foi encontrado um
quintal com acúmulo de lixo e resíduos de
madeiras cercado por mato nativo e um está-
bulo para criar cavalo. Além disso, duas crian-
ças, filhas do casal, brincam nesse espaço.

Com o objetivo de prevenir doenças rela-
cionadas ao lixo, foi perguntado se gostariam
de organizar o espaço físico, limpar o pátio
como estratégia para controle da infestação
por ratos e outros animais que utilizam o lixo
acumulado para a sobrevivência, além de rea-
proveitar os resíduos domésticos para aduba-
ção. Aceitaram e mostraram-se simpáticos à
idéia de desenvolver tais práticas.

A reflexão sobre tal intervenção possibili-
tou a valorização de outras condutas paralelas
com aquela família, tais como: (a) reciclagem
do lixo orgânico e inorgânico; (b) uso do es-
paço livre para o plantio de ervas medicinais e
hortaliças que, segundo o casal, serviria inclu-
sive de apoio para suas rotinas religiosas. Em
médio prazo, poderia ser uma estratégia de
saúde ocupacional e, em longo prazo, uma
possibilidade de melhoria da renda familiar.

Duas semanas depois, o casal retornou à
UBS pedindo orientações sobre o manejo dos
resíduos domésticos conforme combinado. A
partir do interesse demonstrado, foram defi-
nidos como prioridades a limpeza do quintal
para utilização do lixo na adubação e o apro-
veitamento dessa área limpa para o plantio de
ervas medicinais e hortaliças. Aceita a idéia,
passou-se para a ação e, em seguida, foi feito
o convite para uma segunda visita domiciliar,
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seguida por encontros sistemáticos para su-
pervisão das atividades propostas.

De julho a novembro de 2006, percebeu-
se o entusiasmo da família pela reestruturação
do espaço físico disponível e pela reciclagem
dos resíduos orgânicos domésticos para com-
postagem e adubação (ÁVILA, 2000; FIGUEI-
REDO, 2002), o que favoreceu o plantio das
primeiras ervas medicinais e hortaliças, ativi-
dades estas que denotaram interesse e recep-
tividade, com adesão e ajuda dos dois filhos
jovens do casal e envolvimento dos vizinhos
para a troca de mudas. O empenho dessa fa-
mília constituiu o estímulo embrionário para a
construção dessa pesquisa, a qual instigou a
busca de outras famílias moradoras dessa rua,
servindo este exemplo como "semeador" de
possibilidades.

Dubbeling e Santandreu (2001), ao des-
crever as orientações para a formulação de
políticas municipais para a agricultura urbana,
dizem que um crescente número de gover-
nos locais e nacionais promove a agricultura
urbana em resposta aos graves problemas de
pobreza, de carência alimentar e de degrada-
ção ambiental que enfrentam. A agricultura
urbana complementa a rural nos sistemas lo-
cais de alimentação, podendo ser um impor-
tante suplemento de renda para os lares urba-
nos, além de ser um elemento integrante do
sistema econômico e ecológico urbano.

O modelo cooperativista e associativista,
fundamento dos projetos de economia solidá-
ria que ora nomeia a luta e a força de resistên-
cia dos excluídos pelo mercado, propõe uma
organização do trabalho que acolhe e inclui
diferenças, permitindo o estabelecimento de
uma produção a partir de princípios aniquila-
dos pelo capitalismo como a solidariedade e a
cooperação. Ao decidir construir unidades
produtivas com os usuários guiadas por tais
princípios, buscamos meios de organizar a
capacidade de produzir e gerar renda para

garantir os direitos de cidadão, sem, contudo,
nos reduzirmos ao que o capitalismo diz que
podemos ser: simples mercadoria. Almejamos
construir espaços que possam comportar nos-
sos corpos, idéias, desejos, habilidades, gos-
tos e sonhos numa trama que diversifica luga-
res e condições de modo a sempre fazer ca-
ber os mais diferentes e singulares modos de
produzir a vida. Buscamos ser protagonistas
da nossa própria história ao assumirmos a ges-
tão de processos que envolvam dinheiro, com-
pras, vendas, lucros, dívidas, criação, metas,
produtos e qualidade, mas também e, princi-
palmente, o cuidado com o outro, o respeito
à diferença e à solidariedade (BRASIL, 2005).

 "Práticas ecológicas urbanas" é o nome
que surge para a inclusão de princípios ecoló-
gicos no cotidiano das pessoas que vivem no
contexto urbano. Nisto agregam-se valores de
preservação e proteção ambiental, percepção
do lugar do homem no meio ambiente e de
desenvolvimento da perspectiva da educação
ambiental como uma necessidade da comuni-
dade e percepção de que o meio ambiente tem
estreita relação com questões sociais (ASSO-
CIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL,
1989), uso sustentável (CAPRA, 1996) do es-
paço físico e dos recursos naturais, destino
adequado dos resíduos domésticos com se-
paração e reciclagem do lixo visando à dimi-
nuição de enfermidades correlacionadas (FI-
GUEIREDO, 2002), princípios de agroecolo-
gia (CHARITY, 2003; DEFFUNE, 2003; GRU-
POS, 2002; GUTERRES, 2005), plantio de
mudas visando à arborização e ampliação da
área verde, assim como o cultivo de hortali-
ças, legumes e plantas medicinais (ÁVILA,
2000; CHARITY, 2003; FRANCO; FONTA-
NA, 2003). Isso, além de provocar a diminui-
ção de pragas e doenças relacionadas a resí-
duos putrefeitos, também pode trazer a valo-
rização do espírito de cidadania voltado para a
saúde.
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A partir destas reflexões, foi formulada a
seguinte questão de pesquisa: como os mora-
dores da rua Travessa das Camélias percebem
o território onde vivem e qual o interesse em
desenvolver práticas ecológicas urbanas?  En-
tão, o objetivo desta pesquisa foi conhecer e
analisar a percepção dos moradores dessa rua
sobre o território onde vivem e desenvolver,
com eles, práticas ecológicas urbanas.

AS TRILHAS PERCORRIDAS
NO TRABALHO DE CAMPO

Entre as trilhas percorridas, fez parte da
trajetória conhecer as características geográ-
ficas e sociais da Travessa das Camélias. Para
isto, recurso utilizado foi a filmagem de um
vídeo da rua durante as caminhadas do pes-
quisador para a realização das visitas progra-
madas. A leitura de imagens nos leva à inter-
pretação através da observação, da indagação
e da problematização, buscando compreen-
dê-las e transcendê-las, identificando o univer-
so de significados que delas podem emanar
(MELLO, 2005).

Após análise desse vídeo e das observa-
ções em campo, pode-se fazer a descrição da
Travessa das Camélias. Sempre havia duas ou
três crianças brincando na rua; não há pavi-
mentação ou calçamento, as condições de sa-
neamento são precárias e existe uma área de
risco ambiental, pois, junto à rua da Represa,
ela acompanha o córrego, denominado Arroio
Moinho (FARIAS, 2002). O chão batido é ir-
regular, possibilitando a travessia de carros até
um certo ponto; depois, inicia-se uma "esca-
daria" que é formada com o próprio barranco
e é cercada por árvores nativas. Desde o iní-
cio da travessa, passa-se por dois armazéns e
uma igreja evangélica até que se chega à mata
nativa que encerra a travessa com uma esca-
daria. Como em centenas de locais semelhan-
tes, um pequeno arroio é usado como depó-

sito de dejetos oriundos de moradias próximas
e também como destino final de resíduos sóli-
dos (lixo). Não há um sistema eficiente de es-
gotos pluviais, resultando na drenagem a céu
aberto e no transbordamento do córrego nos
dias de chuva intensa. A equipe de saúde definiu
essa área como de difícil acesso, tanto devido à
existência de barreiras geográficas que dificul-
tam o deslocamento (barrancos, fossas, pon-
tes), como à dificuldade de identificar os núme-
ros das casas, uma vez que a ocupação da área
não foi planejada. Todos os moradores entre-
vistados informaram que a coleta de lixo é re-
gular e realizada pelo Departamento Municipal
de Limpeza Urbana três vezes na semana.

Escolher os sujeitos que percorreriam es-
tas trilhas com o pesquisador foi outro desa-
fio e, para tal, foi necessário realizar alguns
percursos durante o fluxo de trabalho da UBS.
Conforme levantamento realizado na UBS II,
há cento e quatro prontuários de famílias per-
tencentes a essa rua. Os objetivos do estudo
foram apresentados aos moradores em visita
domiciliar e verificando, simultaneamente, o
interesse deles em participar da pesquisa. Fo-
ram excluídos da amostra os moradores com
os quais não se conseguiu contato após duas
visitas domiciliares consecutivas e os que não
tiveram interesse em participar. Os sujeitos do
estudo foram escolhidos de acordo com os
seguintes critérios: concordar em participar
da pesquisa; possibilitar a gravação da entre-
vista; ser morador da Travessa das Camélias;
e permitir a divulgação dos dados. No traba-
lho de campo, foram usados os seguintes ins-
trumentos para produção do material empíri-
co: entrevista semi-estruturada, observação
participante, diário de campo, fotografia e fil-
magem da Travessa das Camélias e dos encon-
tros com os moradores interessados em par-
ticipar da pesquisa.

Entre os meses de março e abril de 2007,
foram visitadas, através de contato prévio para
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apresentação da pesquisa, quarenta e uma fa-
mílias moradoras da Travessa das Camélias, das
quais três não mostraram interesse em parti-
cipar da pesquisa. As trinta e oito famílias res-
tantes foram visitadas novamente entre os
meses de maio a agosto de 2007. Neste se-
gundo momento, foram encontradas dezes-
sete famílias, com as quais foi realizada a en-
trevista semi-estruturada, assegurando-lhes o
sigilo, o anonimato e o direito de recusa ou
desistência durante qualquer etapa do estudo,
além do livre acesso aos dados. Foram tam-
bém respeitados seus valores morais, cultu-
rais e espirituais, sem que ocorresse julgamen-
to de valores por parte do autor (projeto apro-
vado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da ESP,
sob nº 287/2006). Os dezessete moradores
(as) entrevistados(as) serão identificados(as)
através de letras, idade e sexo.

A manutenção de idas constantes ao local
permitiu que as pessoas reconhecessem o
pesquisador como um agente promotor de
saúde. Semanalmente, nos meses correntes de
2007, foram realizadas as entrevistas, a ob-
servação participante e a atuação junto aos
moradores para a adoção de práticas ecológi-
cas urbanas na localidade, convergindo para os
princípios da atenção primária ambiental.

A análise foi desenvolvida durante toda a
pesquisa através de teorizações progressivas
em um processo interativo com a produção de
dados que, segundo Alves-Mazzotti e Gewan-
dsznajder (1998, p.170), constitui um proces-
so continuado em que se procura identificar
dimensões, categorias, tendências, padrões,
relações e significados. O material produzido
através da entrevista semi-estruturada, da ob-
servação participante e do diário de campo foi
analisado através da triangulação de dados.

O desenvolvimento deste trabalho desen-
cadeou outros movimentos dos moradores e
estendeu-se à escola local, promovendo vín-
culos e ações não planejados no desenho me-

todológico inicial do projeto, que se tornou
um trabalho de pesquisa-ação. A condição para
ser pesquisa-ação é o mergulho na práxis do
grupo social em estudo e a adesão dos pes-
quisadores às propostas dos participantes,
sendo as mudanças negociadas e geridas no
coletivo (FRANCO, 2005).

ANÁLISE DO MATERIAL
PRODUZIDO NAS TRILHAS

A rede tecida entre moradores, pesquisa-
dor, unidade de saúde e escola local facilitou a
participação e o desenvolvimento da pesquisa
na comunidade descrita. Segundo Capra
(2002), as redes sociais levam a uma organi-
zação viva com potencial criativo capaz de
gerar idéias, valores, crenças e outras formas
de conhecimento com estruturas de significa-
do (semânticas) próprias.

A partir deste movimento contínuo e em
permanente análise da implicação, foi escrito este
texto, que se propõe a refletir provisoriamente
sobre as questões da pesquisa. O texto não tem
a ambição de tecer generalizações ou compara-
ções, mas pretende ser um ponto de interlocu-
ção com pessoas que se ocupam da mesma prá-
tica, ou seja, busca compartilhar experiências com
trabalhadores de saúde implicados no mesmo
campo (PAULON et al., 1998).

A unidade de análise das observações con-
sistiu nos "acontecimentos" provocados pelos
encontros do pesquisador com os morado-
res, pelo interesse das famílias em adotar prá-
ticas ecológicas urbanas e pelo andar da vida
dos sujeitos participantes. Por "acontecimen-
tos" entende-se todo efeito de desestabiliza-
ção e produção de diferença, no seio do con-
texto formado pelas práticas. Baremblitt
(1998) conceitua acontecimento como o mo-
mento da aparição do novo, da diferença e da
singularidade. São atos que escapam das cons-
trições do que está estabelecido.
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DA ORIGEM DOS MORADORES

Dos(as) dezessete entrevistados(as), a
maioria era do sexo feminino, e oito morado-
res apresentavam primeiro grau incompleto.
As idades variavam entre 21 e 72 anos de ida-
de; sendo que a idade média das mulheres
entrevistadas é 40 anos e dos homens, 48 anos.

Ao serem indagados sobre a origem, seis
dos entrevistados declararam a prática de agri-
cultura em algum momento da vida, alguns de
origem rural, como expressam nas falas:

Nós plantava aipim quando eu tinha sete anos.
Morei uns trinta ano no Morro da Cruz (F., 32
anos, feminino).

[…] depois da última cidade que fiquei, que
foi Guaíba, vim pra cá, faz quatorze anos e aí
comecei a cultivar essa terra, arrumar, ajeitar
a casa, tudo..., porque aí fugir do aluguel,
tudo..., […] (M. L., 48 anos, feminino).

Moro há sete anos aqui nesse lugar. Minha
origem é italiana, minha família veio da Sicília.
Eles plantavam em Caxias. Tô cheio de pro-
blema aí, cara! (C, 57 anos, masculino)

[…] Quando eu morava em Nova Petrópolis,
eu cultivava alface. Eu tava desempregado,
plantava cenoura, repolho. Comia na hora. A
minha irmã comprava esterco. […] (I, 46 anos,
masculino).

[…] Eu morei um tempo em Viamão e o meu
pai tinha um terreno que sumia, assim né?! Ele
plantava aipim, plantava tudo, né?! E até na-
quela época eu não gostava muito porque ti-
nha que cuidá, né?! O pai trabalhava e cobra-
va de nós. Então, eu sei e gosto. […] (T., 46
anos, masculino).

Ih! Há 16 anos que moro. Sou de Caçapava

do Sul, zona rural. Cuidava da roça, tirava
leite de vaca, esse tipo de serviço que a gente
fazia lá (C., 42 anos, masculino).

Pautados nas experiências relatadas, con-
vidamos os entrevistados para se engajarem
na adoção de práticas ecológicas urbanas a
partir do conhecimento de práticas familiares
de cuidado com a natureza.

Observa-se que parte dos moradores en-
trevistados passou por um processo de des-
territorialização/reterritorialização. Usa-se aqui
o conceito de desterritorialização de Haesba-
ert (2005), entendido como transição demo-
gráfica e cultural, inerente à refuncionalização
territorial, que inclui as diferenças e mudanças
pelas quais passa um grupo social quando des-
locado de um território a outro. Percebe-se que
um problema social é a conseqüência de outro;
a zona rural desatendida, por exemplo, levou
os migrantes para a cidade, onde tiveram de
viver em bairros empobrecidos. Este movimen-
to caracterizou grande parte do que ocorreu
no interior do país a partir da década de 1980.
A velocidade com que ocorre a desterritoriali-
zação, no mundo atual, "tendo em vista que os
territórios originais se desfazem abruptamen-
te" (GUATARI, 1987), acaba acarretando per-
da da identidade do lugar e do sujeito. Isto pode
ser uma explicação para a dificuldade que al-
guns moradores encontraram em cuidar do
novo território em que se inseriram. Neste sen-
tido, a reterritorialização seria a outra face da
desterritorialização e consistiria no reencaixe
dos indivíduos em novas bases histórico-geo-
gráficas e na adaptação a nova realidade.

A PERCEPÇÃO DA TRAVESSA DAS
CAMÉLIAS COMO ESPAÇO-TEMPO
VIVIDO

No domínio do território da Travessa das
Camélias, ao se questionar sobre a percepção
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da rua, desde a sua origem por ocupação,
como denotam as falas a seguir, até a precari-
edade do saneamento e da pavimentação, da
pobreza e do aumento de roedores e outros
vetores de doenças, o que se observa é o es-
pírito de solidariedade de alguns moradores
para com o território, demonstrado na colo-
cação coletiva de bueiros na via pública e no
entusiasmo para fazer reuniões com os mora-
dores. Outros, ao contrário, revelam certo
grau de descuido com a rua, colocam lixo no
Arroio Moinho, em via pública e, inclusive, nos
próprios pátios dos vizinhos. Essas observa-
ções foram aparecendo claramente no decur-
so do trabalho e nas visitas domiciliares aos
moradores.

O que é que eu percebo desde que eu estou
aqui é que antigamente aqui era apenas um
beco, como se diz, era um corredor, não ti-
nha água, não tinha luz, não tinha infra-estru-
tura, não tinha absolutamente nada. Aí, aos
poucos, a gente foi fazendo os mutirões e foi
assim... se alargando a rua, máquina já veio
entrando, tínhamos contatos com órgãos pú-
blicos, onde deram início em algumas ativida-
des, donde a gente conseguiu a água, a luz, o
telefone, né? Só falta a rede fluvial e do esgoto,
né? E o asfalto, que determina pelos órgãos
públicos que venha ao nosso alcance. Já se
pensou em fazer mutirões, tudo, pra o pesso-
al da Travessa das Camélias, tudo em conjun-
to se organizar, né?! Mas faltou também ao
mesmo tempo, o material, eh... tempo de con-
ciliar as pessoas tudo no mesmo horário pra
fazer o mutirão, mas não houve disponibili-
dade, né?! Então, o que eu vejo o que falta
mesmo é organizar mesmo a rua pra fazer o
asfalto e o saneamento básico pra ter, porque
o pessoal aqui não é de destruir, é de se man-
ter, conserva a própria natureza, porque o pé
do morro aqui, né?! Então, a gente mantém,
né?! Como eu sou uma das primeiras da Tra-

vessa das Camélias, mas também devo ser
uma das primeiras no pé do morro e to aqui
na divisa com ele e procuro manter ele limpo,
pra não prejudicar a parte ambiental, né?! Da
própria natureza que a terra e as flores e as
árvores nos trazem os benefícios (M. L., 48
anos, feminino).

Em uma das visitas à casa do casal que de-
sencadeou este trabalho, confeccionamos, jun-
to à horta doméstica, uma poesia sobre as ati-
vidades que estávamos executando na Traves-
sa das Camélias. Esta poesia foi apresentada
na reunião com os moradores: "Ambiente lim-
po e salutar/ eu gosto do meu lugar/ cuidar
daqui/ faz parte de mim/ faz parte do sim que
eu quero pra mim/ higiene e limpeza/ faz par-
te da minha beleza/ gosto, cuido, amo/ não
deixo que ninguém derrube/ o que faz de mim
o que eu planto".

Ao longo do trabalho de campo, as falas
de outros moradores mostram a diversidade
de percepções que circulam entre eles. Apa-
recem, também, os conflitos entre o homem,
a natureza e o cuidado.

Aqui é calmo, é legal de morar aqui […] (M.,
28 anos, masculino)

Aqui é bom, calmo (R., 31 anos, feminino)

Muita pobreza (C., 57 anos, masculino)

Como lugar bom, tranqüilo, arborizado,... a
gente acorda e ouve os cantos dos passari-
nhos. E eu acho que essa área tem que ser
preservada […] (I., 46 anos, masculino)

A casa que eu moro eu gosto, né? O problema
é muito lixo, é muito mosquito, muito rato,
muita coisa […] (L., 27 anos, feminino)

[…] A única coisa que é ruim é essa buraquei-
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ra desgraçada aí, oh! O esgoto a céu aberto
prejudica a saúde dos moradores. […] (C.,
41 anos, masculino)

Durante as entrevistas e conversas, a pa-
vimentação foi um tema recorrente, pois a rua
é repleta de buracos, sofre inundações com
as chuvas, e o esgoto a céu aberto gera risco à
saúde da população. Na tentativa de unir os
moradores para discutir as condições da rua,
o casal ML e C ofereceu o espaço do domicí-
lio para uma reunião sobre o meio ambiente
com a comunidade. O reciclador de lixo con-
feccionou um texto sobre a reciclagem de lixo
e proteção do meio ambiente que foi distribu-
ído aos moradores da rua. Uma moradora (L.,
27 anos) fotografou pontos críticos da Travessa
das Camélias, além de desenhar o território
vivido como prática de análise situacional. O
espírito de solidariedade permeou as ativida-
des e, dessa forma, a participação de todos
foi possível.

Raffestin (1986 apud JORGE 2003) co-
menta que o território nada mais é que a reor-
denação do espaço, um macro-instrumento
que resulta da capacidade que os homens têm
de transformar, pela ação do trabalho, a natu-
reza que os rodeia e as suas próprias relações
sociais. Nesse sentido, o conceito de territó-
rio se vincula a uma geografia que privilegia os
sentimentos e simbolismos atribuídos aos lu-
gares, mas também reconhece o território
como produto socialmente produzido, resul-
tado histórico e dinâmico da relação de um
grupo humano com o espaço que o abriga em
certo tempo. Sales et al. (2006) salienta que é
importante trabalhar com a noção de territó-
rio híbrido, construído a partir das relações
entre sociedade e natureza e entre o territó-
rio e as pessoas que dele se utilizam. O envol-
vimento dos moradores no cotidiano das ati-
vidades gerou vínculo com a Unidade de Saú-
de, relacionou o espaço-tempo vivido com o

processo saúde-doença-cuidado e trouxe
motivação para a mudança através da adoção
das práticas ecológicas urbanas.

DO CONHECIMENTO DOS
MORADORES SOBRE AS PRÁTICAS
ECOLÓGICAS URBANAS

Dos dezessete moradores entrevistados,
quatro não tinham conhecimento sobre a re-
ciclagem de lixo e resíduos domésticos, e ape-
nas quatro moradores reciclavam os resíduos
domésticos. Durante uma visita, observou-se
um vizinho participante da pesquisa jogando
lixo no quintal do outro morador.

Três entrevistados não sabiam cultivar plan-
tas e ervas medicinais, e sete plantavam algum
tipo de hortaliça na moradia. Apenas dois
moradores expressavam algum conhecimen-
to sobre ervas e plantas medicinais.

Em relação ao tema proteção do meio
ambiente, cinco moradores não sabiam falar
sobre o assunto. As falas dos demais entrevis-
tados colocaram a proteção do meio ambien-
te relacionada ao cuidado com a natureza, à
poluição do meio ambiente, a não jogar o lixo
na sanga, a uma atitude mais prática de prote-
ger o meio ambiente, à limpeza do pátio e da
casa, às queimadas de resíduos e ao acúmulo
de entulhos em volta das casas com propaga-
ção de vetores de doenças.

As comunidades e os grupos sociais têm
um acúmulo de experiências vividas e de co-
nhecimentos construídos e assimilados histo-
ricamente. Existe, portanto, um saber popu-
lar que pode servir de base para qualquer ati-
vidade de investigação em benefício dela pró-
pria (MELLO, 2005, p.36).

É importante frisar que alguns moradores
já executavam práticas ecológicas urbanas
como a produção de hortaliças domésticas, o
cuidado com a natureza, além de demonstra-
rem preocupação com o destino dos resídu-
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os domésticos e com o assoreamento das en-
costas do morro, por exemplo. Em paralelo,
outros moradores pareciam ter indiferença,
desprezo e descuido com o lugar.

DA ESCOLA COMO ESPAÇO
DE SEMEAR OS SABERES
ECOLÓGICOS EM SAÚDE

Eu queria umas sementes de feijão. Meu pai
plantou temperinho verde, é aquele que bota
no feijão [...] (uma criança de cinco anos, 23
de maio de 2007, 18 horas, ao passar pela
Travessa das Camélias durante as entrevistas
com os moradores).

A fala dessa criança, extraída do diário de
campo, foi tocante e sensibilizante. Durante a
execução do trabalho de campo, sentiu-se a
necessidade de dar visibilidade às atividades
na Vila Vargas, pois, no seu cerne, eram práti-
cas pedagógicas que implicavam em conscien-
tização ecológico-ambiental. Por que não ir à
escola, então, já que há tantas crianças e po-
deria haver interesse delas em mudar sua ati-
tude? A resposta a esta pergunta ficou mais
clara durante atividade da UBS II sobre análise
institucional com o corpo docente da escola
local, quando uma professora comentou que
estava trabalhando o tema Meio Ambiente com
as turmas de quarta série do ensino fundamen-
tal. Isto veio ao encontro das reflexões que o
trabalho de campo estava proporcionando e
levou à idéia de que a escola poderia ser um
espaço motriz para divulgar aprendizados des-
sa pesquisa. Nascia, então, a possibilidade de
uma prática pedagógica para esses estudantes
que, in loco, passariam a conhecer o que já
vinha sendo feito na Travessa das Camélias
pelos moradores interessados.

Freire (2004, p.72), ao dizer que ensinar
exige alegria e esperança, revela que a espe-
rança é um condimento indispensável à expe-

riência histórica. A esperança de que o aluno e
o professor, juntos, podem aprender e ensi-
nar, inquieta e produz resistência aos obstácu-
los.

Após contatar com os moradores, com a
professora, com a diretora da escola e com
os pais envolvidos, criou-se um momento de
interação pesquisador/moradores/escola. Cer-
to dia, uma turma da quarta série do ensino
fundamental foi levada para conhecer o que
estava sendo feito no pátio da casa do casal
ML e C (o que era local insalubre estava se
transformando numa horta). Nesse processo,
os alunos foram sensibilizados para observar,
questionar e analisar o território e as práticas
para uma posterior avaliação em classe com a
professora. Percebeu-se que todos tinham
muito a apreender sobre os cuidados com a
natureza, as possibilidades de geração de ren-
da (venda de adubo), saúde ocupacional, ali-
mentação saudável e agricultura urbana, temas
estes que estão englobados nas práticas eco-
lógicas urbanas.

Foi muito significativo o momento em que
os estudantes foram recebidos com suco na-
tural e pipocas pela moradora; eles também
se sensibilizaram observando a horta domés-
tica e conversaram sobre a importância das
práticas ecológicas urbanas. A média de idade
dos estudantes era de treze anos, de ambos
os sexos e, inclusive, com histórico de vida na
Vila Vargas. A partir daí, a escola mostrou in-
teresse em adaptar essas idéias ao seu currí-
culo e até mesmo em construir uma horta
comunitária no próprio terreno escolar.

Desde a fala da criança pedindo sementes
de feijão até a continuidade das atividades pela
escola local, a semente se transformou em vida
através da adoção dessa idéia pelas professo-
ras da escola, tendo em vista a conclusão do
Programa da Residência Integrada em Saúde
pelo pesquisador. Essa foi a esperança que en-
volveu este trabalho de revitalização dos es-
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paços de moradia em prol da qualidade de vida
da comunidade local.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde o início, a perseverança e o entusi-
asmo foram forças motrizes dessa pesquisa.
Muitos preconceitos foram derrubados em
paralelo às muitas possibilidades que foram
construídas no percurso do trabalho de cam-
po. Tais preconceitos foram vencidos e redi-
mensionados através da pesquisa-ação, que
desconstruiu temores e preocupações frente
às resistências presentes. À medida que a in-
teração aumentava entre moradores/pesqui-
sador, incluíram-se os interesses da escola lo-
cal em relação à mesma questão: a educação
ambiental. O que em princípio poderia ser
percebido como um lugar só de pobreza, mi-
serabilidade, violência e sujeira ambiental foi
se tornando, a partir desse trabalho, um espa-
ço de possibilidades de aprendizado, de soli-
dariedade, de construção da cidadania, do cui-
dado integral (WALDOW, 2001), significando
um exercício de promoção em saúde. Eviden-
ciou-se, desde o início desse trabalho, que é
necessário continuar construindo nesses espa-
ços educação e saúde, promovendo o envol-
vimento dos participantes, apesar da indiferen-
ça de pessoas que participaram do projeto e
não se sensibilizaram pelas idéias e atividades
propostas.

O homem é natureza e precisa cuidar dela.
Além disso, extrapolar as paredes da UBS e
incluir-se no território onde vivem os usuários
dos serviços de saúde faz parte do nosso tra-
balho como agente de saúde. Trabalhar saúde
é ter essa presença em campo: isto faz a dife-
rença no nosso fazer cotidiano.

Com esse trabalho, não se pretende es-
gotar as possibilidades, pois há muito ainda o
que fazer pelas práticas ecológicas urbanas na
saúde coletiva. O processo vivo que se de-

senvolveu com os moradores e a escola foi
além das expectativas que tínhamos no início
das atividades, revelando a amizade e o amor
como força-liga dessa rede construída.
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