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Introdução: A ação humana, a partir ano de 1960, marcou fortemente a cidade de
Ipatinga-MG, durante seu desenvolvimento industrial e urbano. Houve um intenso
desmatamento da vegetação nativa e a drenagem de muitas lagoas naturais, incluindo
uma que se localizava no bairro Bela Vista, próximo à Escola Estadual Maurílio
Albanese Novaes. A lagoa possuía um espelho d’água estimado em 40.000 m2 e o que
restou foi apenas duas grandes nascentes que, apesar de desprotegidas, brotam água o
ano todo. A constatação deste fato e a possibilidade de contribuir para preservação
dessas nascentes são os fatores que motivaram a construção deste projeto. Objetivo:
Identificar e caracterizar a comunidade do bairro Bela Vista, as instituições públicas ou
privadas que atuam no bairro, assim como examinar a percepção desses atores sociais
sobre as nascentes. Além disso, propor ações a serem consideradas na gestão do
espaço geográfico das nascentes. Metodologia: As atividades foram distribuídas em
oito (06) etapas, a saber:
Etapa 1: Participação de encontros de Coordenadores de GDP e reunião da equipe do
GDP para elaboração do projeto;
Etapa 2: Promoção de estudo em sala de aula com corpo discente.
Etapa 3: Realização de visita a campo por Ipatinga analisando sua área urbana.
Etapa 4: Realização pesquisas de campo para identificação e caracterização dos atores
sociais atuantes no bairro.
Etapa 6: Realização da análise, sistematização e registro dos dados obtidos nas
pesquisas realizadas, visando a proposição de ações para gestão da área de estudo.
 Resultados: Este resumo retrata um projeto de Educação Ambiental intitulado
“Espaço e Sociedade: contribuições para a gestão participativa da área das nascentes
do bairro Bela Vista, Ipatinga-MG” realizado na Escola Estadual Maurílio Albanese
Novaes. Sua execução se desenvolveu ao longo de 2009 por profissionais de um Grupo
de Desenvolvimento Profissional (GDP), intitulado GDP – Ambientar. GDPs são
vinculados à Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG).
O projeto abrangeu 240 alunos e 08 profissionais. O acompanhamento e avaliação do
projeto, por meio da WEB, foram realizados pela coordenação do Programa de
Desenvolvimento Profissional (PDP), com suporte da equipe de orientadores e
técnicos das Superintendências Regionais de Ensino (SRE).
A pesquisa realizada com a comunidade escolar revelou problemas vinculados à área
das nascentes, como: desconhecimento sobre as nascentes; criação de animais
domésticos; plantio de espécies exóticas; lançamento de lixo e entulho; nascentes
desprotegidas; erosão dos solos e queimadas anuais da vegetação.
Para soluções das adversidades detectadas foram feitas as sugestões: divulgar a
existência da área, promover o planejamento e gestão participativa; elaborar
instrumentos de gestão baseados em estudos técnicos; fomentar programas de
educação ambiental, prevenção e repressão; promover a proteção das nascentes; e, por
fim, reflorestar as áreas críticas.
 Conclusão: As metas deste trabalho foram alcançadas. Obteve-se a participação
efetiva dos componentes do GDP e da comunidade escolar nas atividades previstas. As
metodologias aplicadas foram eficazes para o diagnóstico da comunidade escolar e
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para elaboração das proposições a serem contempladas em um Plano de Manejo para a
área das nascentes.
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