Y
¥
¡

¬©
Å
Eª



Realização

Educação Patrimonial e Ambiental no Município de São Carlos, Estado de São Paulo, no contexto da Área do Aterro Sanitário Municipal
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“A educação é um processo de
humanização social, político,
ético e histórico cultural.
Contudo, a educação
não transforma a sociedade,
mas sem ela tampouco
a sociedade muda!”
(Paulo Freire).

Foto 01: Palestra “O que é arqueologia e como trabalha o arqueólogo”, maio de 2016 - UFScar

O Projeto, Seus Objetivos e
Ações Educativas Realizadas

2

O Projeto, Seus Objetivos e Ações Educativas Realizadas

A afirmação de Paulo Freire foi o pressuposto pedagógico para o
desenvolvimento do projeto Educação Patrimonial e Ambiental, no Município
de São Carlos-SP. Este projeto foi desenvolvido no contexto do licenciamento
ambiental da área do Aterro Sanitário Municipal da referida cidade.
Em atenção à RESOLUÇÃO CONAMA DE Nº 01/1986, no entanto, precisamos frisar que, com esse projeto, procuramos ir além da obrigatoriedade
legal. Buscamos atingir alguns objetivos, entre eles a promoção da sensibilização e valorização do patrimônio histórico cultural, arquitetônico e
ambiental do município de São Carlos.
Para atingir essa finalidade desenvolvemos uma série de oficinas visando
estabelecer um diálogo entre sociedade civil e educadores. Assim, iniciamos
nossas ações esclarecendo o que é Arqueologia e como se dá o trabalho do
arqueólogo.
Aproveitamos as oficinas para mostrar que, ao contrário do que muitos
pensam, não há só Arqueologia na Serra da Capivara em São Raimundo Nonato,
no Piauí, mas também temos vestígios arqueológicos em várias regiões do
país, inclusive em São Carlos.
Durante o desenvolvimento
das oficinas educativas destacamos o processo de Coleta
Seletiva como uma ação que
deve ser valorizada no município.
Por isso, direcionamos as atividades para o envolvimento das
cooperadas e dos cooperados
da COOPERVIDA, que atuam no
município, coletando materiais
recicláveis.

Foto 02: educador desenvolvendo a
oficina Arqueólogo por um dia, junho
de 2016
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Foto 03: Trabalhos desenvolvidos na Coopervida, agosto-setembro- 2016

A Arqueologia como
Ciência e o Diálogo com as
Cooperadas e Cooperados
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A Arqueologia Como Ciência e o Diálogo com as Cooperadas e Cooperados

Quando estudamos Arqueologia, aprendemos que esta ciência é o estudo da
produção material humana. Com isto, o que se quer dizer é que os estudos
arqueológicos preocupam-se com as produções humanas que refletem
a cultura material de um povo, ou seja, quando pegamos objetos como
ferramentas feitas em pedra, ou cerâmicas feitas de argila, ou estudamos
a estrutura de moradia de uma sociedade ou comunidade do passado
estamos buscando qual o processo mental que os sujeitos humanos, que
nos antecederam, desenvolveram para criar esses objetos e estruturas no
sentido de facilitar sua reprodução humana na Terra.
Contudo, quando estudamos Arqueologia não nos interessa apenas
um tempo muito antigo. Também temos interesse na produção humana
do presente, para assim, compreendermos quais as implicações dessa
produção para a continuidade da vida no planeta. Costumamos dizer que a
arqueologia nos ajuda a olhar para o passado, para pensarmos o presente e
projetarmos o futuro.
Nesse diálogo com a COOPERVIDA, buscamos entender sobre a árdua
tarefa de separar materiais passíveis de serem reciclados pela indústria,
e assim, evidenciar a importância desse trabalho para a sociedade como
um todo. Dessa forma, optamos por fazer uma discussão sobre patrimônio
cultural material e imaterial, desde o período pré-colonial até o processo de
industrialização, no presente.
Ao dialogarmos sobre a produção de materiais e a ampliação do consumo,
na sociedade moderna, percebemos que é necessário e urgente repensarmos a capacidade de absorção de resíduos, no planeta e refletirmos
sobre a necessidade de reduzir o consumo, ou consumir produtos e serviços
que levem em conta o conceito de sustentabilidade.
Nosso propósito ao estabelecer esse diálogo com as pessoas envolvidas
foi, em primeiro lugar, o de ampliar a reflexão sobre o importante papel que
essas pessoas exercem no sentido de melhorar as condições ambientais,
em São Carlos e região, evidenciando o contexto controverso que esses
atores sociais se encontram.
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Ao executarem a coleta seletiva de resíduos recicláveis, os coletores
desenvolvem um trabalho de fundamental importância para a sociedade
e para o meio ambiente, pois esses materiais são reencaminhados para a
indústria, que os transforma novamente em produtos.
Esses sujeitos atuam também na manutenção da limpeza da cidade, e,
principalmente, evitam que materiais em condições de serem reciclados
possam ir para o Aterro Sanitário, diminuindo o tempo de vida útil do
mesmo. Essas ações são de fundamental importância, mas ainda não são
vistas como algo essencial para o município.

A Coleta Seletiva e Educação

Segundo dados da pesquisa desenvolvida por Neder (1998), a coleta seletiva
aumenta a vida útil do Aterro Sanitário. Isso ocorre, porque cerca de 25%
a 40% dos resíduos sólidos domésticos são passíveis de serem reciclados.
Como destacado, na frase do educador Paulo Freire e que abre esse texto,
a Educação sozinha não é capaz de transformar o mundo em que vivemos,
todavia sem ela tampouco as coisas mudariam, pois, a estrutura da nossa
sociedade busca perpetuar a continuidade da acumulação de bens materiais
sem, contudo, avaliar a capacidade de manutenção da sustentabilidade ao
longo dos anos.
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A Arqueologia Como Ciência e o Diálogo com as Cooperadas e Cooperados

Isto nos remete ao nosso papel de educadores sociais e nos coloca o
desafio de promover uma reflexão crítica sobre a atual conjuntura, facilitando a compreensão reflexiva e politizada do mundo, para que assim,
nossas práticas sejam verdadeiras, e, portanto, condizentes com o que
a realidade objetiva. Ou seja, uma educação baseada na preservação do
patrimônio histórico cultural e ambiental da nossa região. Assim, gostaríamos de deixar claro, que buscamos uma Educação que tem por base a
reflexão pedagógica de Paulo Freire (1983). O educador, quando reflete
sobre a Educação como Prática da Liberdade, está propondo a emancipação
humana.
Levando assim, a sociedade civil e organizações sociais a refletirem
sobre o seu real papel nesse contexto, e quem sabe senão romper com a
perspectiva vigente, proporcionando um pensamento mais voltado para a
cidadania e para o meio ambiente.
Temos que ter claro, que o lixo não some das nossas vidas, quando é
retirado pela coleta convencional. Muito pelo contrário, apenas não está
mais visível, mas os problemas causados por ele continuam existindo e
podem até piorar.

Acima página ao lado : Foto 05 aérea do aterro sanitário de São Carlos,
cedida pela empresa São Carlos Ambiental.
Abaixo: Figura 01: Aterro sanitário de São Carlos.
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Fotos 05: Izabel A. Daniel

O Homem, a Produção
Humana e a Coleta de Lixo:
Um Pouco de História
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O Homem, a Produção Humana e a Coleta de Lixo: Um Pouco de História COOPERVIDA

Na sua origem, o homem era nômade, ou seja, estava em constante
mudança e tinha o costume de deixar muito dos seus pertences para
trás, quando se mudavam. Isso possibilitou que arqueólogos, por meio de
estudos dos objetos, como panelas de barro, ferramentas de pedra e até
mesmo marcas de fogueiras ou de suas casas, que estas pessoas deixaram,
pudessem reconstruir sua história e entender como as sociedades
ancestrais funcionavam.
Ao longo da história a população humana aumentou e dessa forma, o
homem começou a produzir mais coisas à medida que se tornava fixo em um
lugar, criando casas e objetos que não eram apenas para a sobrevivência, mas
sim por conveniência, comodidade ou conforto. Isto fez crescer a produção
de lixo, o que representou grande influência humana, no meio ambiente.
E esse lixo, antes da criação da coleta, era despejado em rios e mares
por escravos, com o intuito de evitar o mau cheiro. Todavia, importantes
trabalhos como a pesca e o comércio ocorriam ao redor, ou dentro desses
rios e mares, que estavam contaminados, levando a proliferação de doenças.
Infelizmente este costume não foi totalmente extinto. Atualmente,
muito do lixo ainda é despejado de forma irregular, o que leva à contaminação das águas e do solo, além de influenciar as epidemias de doenças.
No Brasil o serviço de limpeza urbana começou, em 1880, no Rio de
Janeiro, por meio do decreto nº 3024 assinado por Dom Pedro II e executado
por Aleixo Gary. O aumento de produção de resíduos ocorreu no Séc. XIX
(19), acompanhando a Revolução Industrial, que possibilitou a fabricação de
produtos de consumo. E, mais uma vez, com a invenção do plástico no Séc.
XX (20), que revolucionou o mercado pela sua flexibilidade.
Segundo dados do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares
do Estado de São Paulo, no ano de 2008, o município de São Carlos gerou
124,4 ton/lixo/dia, ou, 3.732 toneladas de lixo/mês, o que representava cerca
de 568 gramas/habitante/dia, aproximadamente. Esses dados demonstram
um aumento, em 10 anos, de aproximadamente 17 % de resíduos sólidos.
Os resíduos gerados na cidade de São Carlos eram dispostos em um lixão,
área distante da cidade, próximo ao Posto Castelo na Rodovia Washington
Luiz, no Sítio Santa Madalena, localizado no km 2 da antiga estrada vicinal
entra São Carlos e Analândia, (Frésca, 2007).
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Figura 02: escravos jogando
dejetos nos rios.
Figura 03 e 04 inicio do
industrialismo. Figura 05
e 06 produção de carros no
processo industrial.

A área foi utilizada por 17 anos até outubro de 1996, e a partir daí, a
responsabilidade voltou a ser da prefeitura municipal de São Carlos, apenas
para a sua manutenção e não mais como destino final dos resíduos sólidos
domiciliares (Lopes, 2003).

O Início da Preocupação com o Lixo, Coleta e
Aterros Sanitários

Apenas após a Segunda Guerra Mundial as cidades começaram a se preocupar
com o destino dos seus resíduos, criando-se assim a coleta.
Entretanto, apenas a coleta não foi suficiente, já que os resíduos eram, e
muitas vezes ainda são depositados a céu aberto, produzindo mal cheiro,
contaminando o solo da região e sendo criadouro de animais e insetos
vetores de doenças como as atuais Dengue, Zika vírus e Chikungunya.
A coleta seletiva de resíduos ajuda a prolongar o tempo de vida útil de um
aterro, uma vez que retira os materiais recicláveis e diminui o volume de
lixo que seria destinado ao aterro sanitário.
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O Homem, a Produção Humana e a Coleta de Lixo: Um Pouco de História COOPERVIDA

Reciclagem e Reutilização

A reciclagem é um processo de transformação aplicado a materiais que podem
voltar a sua forma original, mas devem ser transformados em produtos que
possuem as mesmas características.
As pessoas confundem reciclagem com reutilização. Todavia a reutilização ocorre quando se pega um objeto que não tem mais utilidade e o
transforma em outra coisa útil. É importante dizer, que em primeiro lugar
devemos avaliar se o que consumimos é realmente necessário para o nosso
bem-estar, depois devemos fazer uma triagem daquilo que não nos serve
mais e doar para que possa ser reutilizado por outra pessoa, uma vez que
o que não tem mais valor para muitos pode se tornar algo precioso para
outra pessoa, como: roupas, sapatos, bonecas, brinquedos em geral, livros,
objetos eletrônicos, etc. A redução do consumo assim como, o reuso são
importantes, pois o processo de reciclagem, embora seja fundamental, não
consegue sozinho evitar um desgaste ambiental no planeta.

O Lixo e os Resíduos na Sociedade Atual

Por definição clássica, Lixo é tudo aquilo que é “jogado fora” que não tem
utilidade. Já sabemos que nem tudo que é descartado pela sociedade de fato
não tem utilidade. Contudo, sem a separação e coleta seletiva de resíduos
acabamos com um imenso volume de Lixo!
Um dos maiores fatores para o aumento da produção de resíduos na
nossa sociedade está associado ao conceito de crescimento econômico.
Os analistas econômicos ao avaliarem o crescimento de um Município,

Figura 07. Fralda descartável; Figura 08. potes de papinha de bebê; Figura 09. caixa material tetra park.
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Estado, País se pautam no poder de consumo da
sociedade. Então, quanto mais resíduo é produzido,
“melhor está o desempenho econômico”. E quanto
mais cidadãos consumindo, maior é a compreensão
de crescimento econômico. Com isso o problema está
ganhando uma dimensão perigosa. Principalmente
por causa da mudança no perfil dos resíduos. Antigamente as pessoas produziam o essencial para sua
sobrevivência e o resíduo era basicamente orgânico,
de restos de comida. A partir da Revolução Industrial,
a composição dos resíduos se transformou. Com o
avanço da tecnologia, passamos a produzir materiais
como plásticos, isopores, pilhas, baterias de celulares,
lâmpadas, dentre outros materiais, que estão cada
vez mais presentes entre os resíduos descartados.
O comportamento humano foi se alterando e as
pessoas foram se adequando a comodidade da vida
moderna. Assim, os bebês que antes utilizavam fraldas
de tecido, passaram a usar as descartáveis. O mesmo
se deu com a comida que agora é em grande parte
processada e industrializada, sendo produzidos assim
outros tipos de resíduos: como fraldas descartáveis,
caixas de leite e de sucos (Tetra Pak), potinhos de
papinhas, de iogurtes, embalagens de plástico, enfim
uma série de coisas que antes não existiam.

O Resíduo Orgânico

De acordo com informações coletadas no Projeto
GIRO a cidade de São Carlos, SP atualmente gera
aproximadamente 80 toneladas de resíduos
orgânicos a cada dia. Isso significa que 50% dos
materiais descartados no município são de origem
orgânica. Esta matéria orgânica pode ser retirada e
utilizada como composto em várias áreas, reduzindo
seu impacto em aterros sanitários, diminuindo assim
o índice de doenças infecciosas causadas pelo acúmulo
12

Foto, 06, 07, 08, 09 dos materiais recicláveis separados na cooperativa
COOPERVIDA, acervo Izabel Daniel, setembro e outubro - .2016

O Homem, a Produção Humana e a Coleta de Lixo: Um Pouco de História COOPERVIDA

de resíduos de origem orgânica.
Em São Carlos, o projeto GIRO
(Gestão Integrada de Resíduos
Orgânicos) trabalha com a gestão
destes resíduos compostáveis.
O resíduo compostável é aquele
que é formado de restos de
origem animal e vegetal, que após
seu processo de degradação se
transforma em adubo.
É importante notar que os
resíduos orgânicos poderiam
ser melhor aproveitados. Atualmente, muitas vezes, a população
coloca estes resíduos juntos aos
materiais recicláveis em dias de
coleta seletiva, o que pode causar
danos à saúde das pessoas que
fazem a separação dos materiais
recicláveis. Na sua maioria essa
matéria orgânica está sendo
encaminhada em conjunto com
todos os outros materiais para o
aterro sanitário.

Figura 12. Compoteiras a venda no
Projeto integral de resíduos Orgânicos.

Assim, se houver separação de resíduos e estes forem destinados para o tratamento mais adequado, o nosso volume de lixo destinado ao aterro sanitário reduzirá
drasticamente.

O Saneamento Básico é Responsabilidade de quem?

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a produção de resíduos
é o maior problema de saúde pública na atualidade. E é preciso repensar o
programa de saneamento básico.
Um bom saneamento básico é responsável por controlar a possibilidade de
haver contaminantes nas ruas, que são agentes de proliferação de doenças.
Desse modo, a manutenção da limpeza da cidade é tarefa da administração
13

municipal, assim como investimentos em incentivos aos profissionais da
engenharia sanitária é de responsabilidade dos órgãos públicos. Mas, ao
observamos o comportamento das pessoas em sociedade, é preciso fazer um
alerta de que devemos fazer a nossa parte.
Enquanto cidadãos, se não assumirmos a nossa parcela de responsabilidade pouco se resolve com a construção de aterros sanitários. Essa prática
não pode ser considerada como única solução. É preciso encontrar maneiras
menos impactantes e mais eficientes de caráter ambiental e social. Os
resíduos devem ser tratados com maior prudência, pois comprometem as
reservas de recursos naturais, água, solo e ar, além de poluir e comprometer outros ambientes. Temos observado isso à medida que verificamos
o crescimento de várias doenças nas pequenos e grandes centros urbanos.

Figuras 10 e 11, plantio de sementes
e composto no Bairro Cidade
Jardim, São Carlos,SP
Figura: 13. Esgoto a céu aberto
no bairro São Carlos VIII em São
Carlos, SP.
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