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ResumoResumoResumoResumo    

 
O presente trabalho de investigação intitulado: “ Educação Ambiental e Qualidade de Vida na 
Favela”, tem por finalidade de se fazer um amplo levantamento dos problemas sócio-demográficos 
vivenciados na periferia urbana na Cidade de Manaus.  Desde há muito que os estudos sociológicos 
consideram essas questões sócio-demográficas intrinsecamente relacionados com a qualidade de 
vida, e tidos também como “ a ecologia do crime”. Variáveis como a classe social, o lugar da 
residência, a estrutura familiar, o nível de educação e a associação com iguais desviados, são 
considerados como os fatores determinantes do desvio social.   
 
 
Palavras Chaves:  Favela. Educação AmPalavras Chaves:  Favela. Educação AmPalavras Chaves:  Favela. Educação AmPalavras Chaves:  Favela. Educação Ambiental. Qualidade de Vida. biental. Qualidade de Vida. biental. Qualidade de Vida. biental. Qualidade de Vida.     

    
 

 

1. 1. 1. 1. IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
    
A questão ambiental constitui-se hoje um dos mais graves problemas 

com os quais os seres humanos se deparam. Talvez nenhum outro fenômeno tenha 
se generalizado de forma mais rápida na consciência universal do que a 
preocupação com o ambiente. Segundo Milaré (1993), tal temática está 
incorporada às preocupações da opinião pública, posto que torna-se cada  vez 
mais evidente que 

 
 O crescimento econômico e até a simples sobrevivência da 
espécie humana não podem ser pensados sem o 
saneamento do planeta e a administração inteligente dos 
recursos naturais” (MILARÉ, 1993:258). 
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Entendemos que, não se pode discutir as questões ambientais, sem 
atrelarmos ao desenvolvimento industrial e às injunções econômicas que foram 
impostas no contexto histórico-estrutural, vitimando as populações marginais. Na 
América Latina diferentes movimentos, exigindo melhores condições de saúde, 
educação e moradia, surgem como forma de questionamento da ordem política e 
cultural. Movimentos que passam a criticar não apenas o modo de produção, mas 
também o modo de vida e que, paulatinamente vão incorporando e/ou sendo 
incorporados pelo movimento ecológico/ambiental. A questão ambiental torna-se, 
portanto, dentro de interesses de diferentes grupos, bandeiras de luta, estratégias 
de desenvolvimento, ou ainda a garantia da própria sobrevivência. 

 
Fala-se muito em problema ambiental associado ao processo de 

urbanização, pós-industrialização, ao crescimento das cidades. Para Sobral (1996), 
as cidades são as maiores propulsoras dos impactos que o ser  humano pode 
causar na natureza e onde mais se alteram os recursos naturais. A sua 
complexidade é proporcional ao seu tamanho, e os impactos ambientais os 
acompanham em uma correlação positiva.  

 
Com o advento da industrialização, o crescimento das cidades 

passou a ocorrer em ritmo acelerado. Surgiram novas atividades que aí 
prioritariamente se localizaram , e com elas, novos atrativos como oferta de 
trabalho, infra-estrutura e serviços de educação, saúde, moradia etc. Segundo o 
Relatório Nosso Futuro Comum (CMMAD, 1991), em 1990, os países mais 
industrializados já apresentavam altos percentuais da população total residindo nas 
cidades e projeções indicam que em 2025, 60% dos habitantes da terra nelas 
estarão. 

Como se o atrativo das cidades não fosse 
suficiente, a modernização da agricultura, a 
concentração da propriedade da terra e as políticas 
governamentais voltadas para os grandes produtores, 
têm feito com que expressivos contingentes 
populacionais abandonem o campo à procura das 
cidades, criando um processo de urbanização 
massivo e acelerado”. (CMMAD, 1991). 

 
O fenômeno da massificação urbana provocou também um êxodo 

rural sem precedentes, e em decorrência dos problemas habitacionais, grande 
soma dessas famílias foram habitar em áreas de invasões, nos morros e favelas, 
constituído como verdadeiros bolsões de pobreza e de miséria.  Essa crescente 
concentração trouxe consigo a ampliação das carências sociais, e também a 
deteriorização do ambiente e da qualidade de vida. As cidades tornaram-se o locus 
do poder e do consumo, onde uma parcela significativa da população passou a ter 
o acesso a um nível de consumo sem precedentes. Porém este acesso a bens e 
serviços dá-se de modo desigual. Se uma parcela da população desfruta de um alto 
nível de consumo, outra desfruta apenas de um consumo moderado, e a grande 
maioria sequer satisfaz suas necessidades materiais físicas. 

A pobreza é, em geral, associada à degradação ambiental. Os seres 
humanos, sobretudo os pobres, são muitas vezes vistos como empecilhos à 
preservação. Entretanto, uma população pobre, apesar de causar degradação, 
acaba por ser “mais ecológica”, do que outras classes, pois quase não consome 
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recursos e vive, em grande parte, de resíduos que são reutilizados ou reciclados. 
Cumpre ressaltar que não é a pobreza a responsável pela má qualidade ambiental, 

          Pessoas não deterioram o ambiente porque 
são ignorantes ou membros de uma sub-raça, mas 
sim porque ou sofrem ou se beneficiam de forças 
econômicas, sociais, políticas e institucionais”. (INEP, 
1992), 
 

que estão além da pobreza e do próprio indivíduo. 
 

    
2. 2. 2. 2.     Metodologia da PesquisaMetodologia da PesquisaMetodologia da PesquisaMetodologia da Pesquisa    

    
2.1. 2.1. 2.1. 2.1. Local Local Local Local da Pesquisada Pesquisada Pesquisada Pesquisa    
    

 
 

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Sujeitos da AmostraSujeitos da AmostraSujeitos da AmostraSujeitos da Amostra    
 
 
2.3. 2.3. 2.3. 2.3.     Instrumentos de MedidasInstrumentos de MedidasInstrumentos de MedidasInstrumentos de Medidas    

 
A presente pesquisa,  orienta-se em princípios teóricos, éticos e 

pedagógicos difundidos por estudiosos da educação ambiental, tais como Dias 
(1992) que objetivamente define esses princípios, e Guimarães (1995) que enfatiza 
o caráter pedagógico e a expressão da dimensão ambiental na educação. Em 
especial, no caso do estudo aqui apresentado, que trata da educação ambiental 
comunitária. Nesse sentido ainda, há de se destacar as definições de Leite e 
Mininni-Medina (2001) que orientam sobre conceitos e procedimentos 
pedagógicos para se trabalhar a educação ambiental em termos pessoais, nas 
escolas e na comunidade. Educação Ambiental, segundo Philippi Júnior e Peliconi 
(2000, p.3), 

é um processo de educação política que possibilita a aquisição 
de conhecimentos e habilidades, bem como a formação de atitudes que 
se transformam necessariamente em práticas de cidadania que garantam 
uma sociedade sustentável. Se a educação implica em adesão voluntária, 
ou seja, se o indivíduo só incorpora aquilo em que acredita e que 
corresponde a necessidades sentidas, o papel do educador é 
extremamente importante na medida em que vai criar condições para 
que os educandos se motivem e passem a agir de maneira desejável. 
Educação Ambiental, mais que uma disciplina, é uma ideologia bastante 
clara, que se apóia num ideário, num conjunto de idéias que conduz à 
melhoria da qualidade de vida e ao equilíbrio do ecossistema para todos 
os seres vivos. Assim, além de ser efetivo instrumento de gestão, ela deve 
tornar-se uma filosofia de vida (PELICONI, 2000, pág. 3) 

 
O referencial dessa literatura teórica possibilitou 

encaminhamentos de definição de qual metodologia seguir na aplicação da 
pesquisa. A cientificidade da metodologia utilizada foi encontrada nas expressão de 
Santos (2000) que entende a pesquisa como uma forma de estar próximo às 
aspirações da comunidade na dimensão do ato de fazer do homem, ou seja, na 
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manifestação da relação teoria-prática. Para esse autor, a pesquisa é uma 
expressão holística, completa, da ampla possibilidade para o conhecimento 
humano.    

    
Para efeito de cumprimento com os objetivos da Pesquisa, 

adotamos um Questionários de Dados Sócio-Demográficos, que é uma ampliação 
do Questionário Sócio-Econômico-Ambiental e Cultural, elaborado por 
pesquisadores da UNIVILLE – Universidade da Região de Joinville, utilizado nas  
pesquisas  desenvolvidas  nos  Bairro Vila Nova (2002)  e Pirabeirada (2003) em 
Joinville, Estado de Santa Catarina, cujas características comunitárias se 
assemelham com os aspectos sócio-demográficos dos bairros periféricos da Grande 
Manaus. 

 
O Questionário original aplicado em Joinville consta de (4) 

quatro áreas de investigações, com 12 perguntas na área de Dados de Identificação 
e Culturais; com 16 perguntas na área dos Dados de Infra-Estrutura, Sócio-
Econômico-Ambiental; com 5 perguntas na área relacionada com a Saúde Pública; 
e 8 perguntas na área de Meio Ambiente e Qualidade de Vida,  com uma 
totalidade assim de 41 perguntas. 

 
1)1)1)1) Dados sócioDados sócioDados sócioDados sócio----culturais e educacionaisculturais e educacionaisculturais e educacionaisculturais e educacionais  - com 14 perguntas, onde foram 

inseridas questões de identificação do entrevistado;  dados sobre a constituição 
familiar:  como por exemplo a localidade anterior de residência; constelação 
quantitativa dos membros da família que residem no local; situação de 
escolaridade dos membros da família; práticas culturais como: religiosidade; 
lazer; hábitos de leitura; níveis de programas na TV;  conhecimentos sobre 
pontos turísticos da cidade; e prática do uso de férias. 

 
2)2)2)2) Dados da InfraDados da InfraDados da InfraDados da Infra----Estrutura SócioEstrutura SócioEstrutura SócioEstrutura Sócio----Econômica e AmbientalEconômica e AmbientalEconômica e AmbientalEconômica e Ambiental  - com 16 perguntas 

variadas, investigando os dados sobre condições de  moradia; número de 
pessoas residentes em cada casa;  condições financeiras da família; níveis de 
desemprego; aquisição e uso de aparelhos eletro-domésticos;  abastecimento e 
tratamento de água e esgoto; higiene sanitária relacionado ao lixo. 

 
3)3)3)3) Dados de Dados de Dados de Dados de Saúde Pública Saúde Pública Saúde Pública Saúde Pública ––––    com  perguntas que investigam a presença de 

insetos e animais caseiros; sobre a utilização de planos de saúde; pessoas 
enfermas no lar; tipos de enfermidades; existência a utilização de postos de 
saúde na comunidade; uso de medicação caseira. 

 
4)4)4)4) Dados sobre Comportamento e Qualidade de Vida na Favela Dados sobre Comportamento e Qualidade de Vida na Favela Dados sobre Comportamento e Qualidade de Vida na Favela Dados sobre Comportamento e Qualidade de Vida na Favela ––––    com 13 

perguntas, essa área do questionário pergunta ao morador que defina o seu 
conceito sobre Qualidade de Vida, e ao mesmo tempo remete a resposta sobre 
as condições da Favela; também inquiri sobre os vícios de drogas que envolve 
a família; a presença e a interferência do tráfico na vida dos moradores, e em 
que medida a violência e a criminalidade interfere na privacidade, na liberdade 
e no estilo de vida de seus moradores, além das implicações de condutas 
emocionais resultantes da violência.    
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5)5)5)5) Dados do Meio Ambiente Dados do Meio Ambiente Dados do Meio Ambiente Dados do Meio Ambiente ––––    Com 3 perguntas, se indaga ao entrevistado a sua 
opinião conceitual sobre Meio Ambiente; se solicita que pontue os problemas 
ambientais mais comuns na Favela; e ao final com uma pergunta aberta, se 
solicita que dê como sugestão, o que poderia ser feito para melhorar o meio 
ambiente e a qualidade de vida na favela.  No total, o questionário é composto 
de 54 perguntas, divididos nas áreas acima descritos, e que se delimitam para 
alcançar com os objetivos propostos nessa pesquisa. 

 
2.4. 2.4. 2.4. 2.4. Procedimento da PesquisaProcedimento da PesquisaProcedimento da PesquisaProcedimento da Pesquisa    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
3. Análise dos Resultados3. Análise dos Resultados3. Análise dos Resultados3. Análise dos Resultados    

 

01                 As crianças que estão matriculadas em escolas.01                 As crianças que estão matriculadas em escolas.01                 As crianças que estão matriculadas em escolas.01                 As crianças que estão matriculadas em escolas.    

Variáveis 

Freqüência 
numérica 

10 

Freqüência 
porcentual 
100% total 

sim 5 50% 5 
nãonãonãonão    3333    30%30%30%30%    3333    

Não respondeu 2 20% 2 

TotalTotalTotalTotal    10101010    100%100%100%100%    10101010    
Como podemos observar na Tabela 01Tabela 01Tabela 01Tabela 01, dos 10 sujeitos da amostra que participaram da pesquisa, 
um percentual de 30% não freqüentam Escola. São dados preocupantes, pois o ideal do Governo é 
que todas as crianças estejam nas Escolas em preparação para a vida. 
 
 
02                                 Crianças em casa sem estudar02                                 Crianças em casa sem estudar02                                 Crianças em casa sem estudar02                                 Crianças em casa sem estudar    

Variáveis 
Freqüência 
Numérica 

Freqüência 
Porcentual 

Total 

Sim 4 40% 4 
NãoNãoNãoNão    6666    60%60%60%60%    6666    

Não respondeu / / / 

TotalTotalTotalTotal    10101010    100%100%100%100%    10101010    
Na Tabela 02, os dados colhidos nos indicam que 60% não freqüentam Escola, cujo resultado 
confirma os dados na tabela 02, analisada anteriormente. 
 
 
03                            Pessoas em casa não alfabetizadas03                            Pessoas em casa não alfabetizadas03                            Pessoas em casa não alfabetizadas03                            Pessoas em casa não alfabetizadas    

Variáveis 
Freqüência 
Numérica 

Freqüência 
Porcentual 

Total 

Sim 4 40% 4 
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NãoNãoNãoNão    5555    50%50%50%50%    5555    

Não responderam 1 10% 1 

TotalTotalTotalTotal    10101010    100%100%100%100%    10101010    
Na Tabela 03, podemos constatar que 50% dos que responderam o questionário, não são 
alfabetizadas. 
 
 
04                         Pe04                         Pe04                         Pe04                         Pessoas com profissão e curso superior.ssoas com profissão e curso superior.ssoas com profissão e curso superior.ssoas com profissão e curso superior.    

Variáveis 
Freqüência 
Numérica 

Freqüência 
Porcentual 

Total 

Sim 1 10% 1 
NãoNãoNãoNão    9999    90%90%90%90%    9999    

Não responderam / / / 

TotalTotalTotalTotal    10101010    100%100%100%100%    10101010    
Na tabela 04, a totalidade absoluta de 90% dos que participaram da pesquisa, não possuem curso 
superior. 
 
 
 
 
 
 
 
05                     05                     05                     05                                                                             Atividades de Lazer no Local.Atividades de Lazer no Local.Atividades de Lazer no Local.Atividades de Lazer no Local.    

Variáveis 
Freqüência 
Numérica 

Freqüência 
Porcentual 

Total 

Sim 5 50% 5 
NãoNãoNãoNão    5555    50%50%50%50%    5555    

Não responderam / / / 

TotalTotalTotalTotal    10101010    100%100%100%100%    10101010    
Os dados da Tabela 05, Os dados da Tabela 05, Os dados da Tabela 05, Os dados da Tabela 05, nos revelam que 50% dos que responderam não participam de atividades 
de lazer . 
 
06                                  Família Frequentante de igrejas06                                  Família Frequentante de igrejas06                                  Família Frequentante de igrejas06                                  Família Frequentante de igrejas    

Variáveis 
Freqüência 
numérica 

Freqüência 
Porcentual 

Total 

Sim Sim Sim Sim     9999    90%90%90%90%    9999    
Não 1 10% 1 

Não responderam / / / 

TotalTotalTotalTotal    10101010    100%100%100%100%    10101010    
Na tabela 06Na tabela 06Na tabela 06Na tabela 06, verificamos que,  a totalidade absoluta de 90% freqüentam habitualmente a Igreja. 
 
 
07                                Falta de água com freqüência07                                Falta de água com freqüência07                                Falta de água com freqüência07                                Falta de água com freqüência    

Variáveis 
Freqüência 
Numérica 

Freqüência 
Porcentual 

Total 

SimSimSimSim    6666    60%60%60%60%    6666    
Não 4 40% 4 

Não responderam / / / 

TotalTotalTotalTotal    10101010    100%100%100%100%    10101010    
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Na TabelaNa TabelaNa TabelaNa Tabela    07, 07, 07, 07, vimos que  nas residências dos sujeitos da amostra, falta água frequentemente. 
 
 
08                                       Possui coleta de esgoto08                                       Possui coleta de esgoto08                                       Possui coleta de esgoto08                                       Possui coleta de esgoto    

Variáveis 
Freqüência 
Numérica 

Freqüência 
Porcentual 

Total 

Sim 7 70% 7 
Não / / / 

Não responderam 3 30% 3 

TotalTotalTotalTotal    10101010    100%100%100%100%    10101010    
Vimos na Tabela 08Tabela 08Tabela 08Tabela 08 que, 70% dos moradores  possuem coleta de esgoto, e 30% não responderem 
por desconhecerem esse serviço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09                               Usuários de Medicação Caseira09                               Usuários de Medicação Caseira09                               Usuários de Medicação Caseira09                               Usuários de Medicação Caseira    

Variáveis 
Freqüência 
Numérica 

Freqüência 
Porcentual 

Total 

Sim 6 60% 6 
NãoNãoNãoNão    3333    30%30%30%30%    3333    

Não responderam 1 10% 1 

TotalTotalTotalTotal    10101010    100%100%100%100%    10101010    
Ao analisarmos a Tabela  09, Tabela  09, Tabela  09, Tabela  09, constatamos que 60% dos sujeitos da amostra, são usuários de 
medicação caseira. 
 
 
10                                     Lêem jornal 10                                     Lêem jornal 10                                     Lêem jornal 10                                     Lêem jornal semanalmentesemanalmentesemanalmentesemanalmente    

Variáveis 
Freqüência 
Numérica 

Freqüência 
Porcentual 

Total 

Sim 3 30% 3 
NãoNãoNãoNão    7777    70%70%70%70%    7777    

Não responderam / / / 

TotalTotalTotalTotal    10101010    100%100%100%100%    10101010    
Na Tabela 10,Tabela 10,Tabela 10,Tabela 10, 70% dos que responderam não Lêem Jornal diáriamente. 
 
 
 
11                       Conhecem pontos Turís11                       Conhecem pontos Turís11                       Conhecem pontos Turís11                       Conhecem pontos Turísticos de Manausticos de Manausticos de Manausticos de Manaus    

Variáveis 
Freqüência 
Numérica 

Freqüência 
Porcentual 

Total 

Sim 5 50% 5 
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Não Não Não Não     5555    50%50%50%50%    5555    

Não responderam / / / 

TotalTotalTotalTotal    10101010    100%100%100%100%    10101010    
 
 
 
 
12                               Família sai para curtir as férias12                               Família sai para curtir as férias12                               Família sai para curtir as férias12                               Família sai para curtir as férias    

Variáveis 
Freqüência 
Numérica 

Freqüência 
Porcentual 

Total 

Sim 5 50% 5 
NãoNãoNãoNão    4444    40%40%40%40%    4444    

Não responderam 1 10% 1 

TotalTotalTotalTotal    10101010    100%100%100%100%    10101010    
Na tabela 12tabela 12tabela 12tabela 12, podemos observar que, 50%  dos sujeitos, não saem habitualmente de férias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13                                   13                                   13                                   13                                   Ganhar o suficiente Ganhar o suficiente Ganhar o suficiente Ganhar o suficiente para sopara sopara sopara sobreviverbreviverbreviverbreviver    

Variáveis 
Freqüência 
Numérica 

Freqüência 
Porcentual 

Total 

Sim 7 70% 7 
NãoNãoNãoNão    3333    30%30%30%30%    3333    

Não responderam / / / 

TotalTotalTotalTotal    10101010    100%100%100%100%    10101010    
Na tabela 13tabela 13tabela 13tabela 13, dos que participaram da pesquisa, 1/3 ou 30% asseguram que, não ganham 
financeira o suficiente para sobreviver. 
 
 
14                                   Desempregados em casa14                                   Desempregados em casa14                                   Desempregados em casa14                                   Desempregados em casa    

Variáveis 
Freqüência 
Numérica 

Freqüência 
Porcentual 

Total 

SimSimSimSim    6666    60%60%60%60%    6666    
Não 4 40% 4 

Não responderam / / / 

TotalTotalTotalTotal    10101010    100%100%100%100%    10101010    
Ao analisarmos a    Tabela 14,  Tabela 14,  Tabela 14,  Tabela 14,  verificamos que 60% dos entrevistados estão desempregados. 
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15                                      Utilizam água filtrada15                                      Utilizam água filtrada15                                      Utilizam água filtrada15                                      Utilizam água filtrada    

Variáveis 
Freqüência 
Numérica 

Freqüência 
Porcentual 

Total 

Sim 6 60% 6 
NãoNãoNãoNão    4444    40%40%40%40%    4444    

Não responderam / / / 

TotalTotalTotalTotal    10101010    100%100%100%100%    10101010    
Observamos na Tabela 15Tabela 15Tabela 15Tabela 15 que, 40% dos entrevistados não utilizam água filtrada. 
 
 
 
16                                 Famílias com plano de saúde16                                 Famílias com plano de saúde16                                 Famílias com plano de saúde16                                 Famílias com plano de saúde    

Variáveis 
Freqüência 
Numérica 

Freqüência 
Porcentual 

Total 

Sim 3 30% 3 
NãoNãoNãoNão    7777    70%70%70%70%    7777    

Não responderam / / / 

TotalTotalTotalTotal    10101010    100%100%100%100%    10101010    
Na tabela 16,tabela 16,tabela 16,tabela 16, vimos que a maioria absoluta dos entrevistados, com um percentual de 70% não 
possuem  plano de saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
17171717                                                                                        Existe qualidade de vida na residênciaExiste qualidade de vida na residênciaExiste qualidade de vida na residênciaExiste qualidade de vida na residência    

Variáveis 
Freqüência 
Numérica 

Freqüência 
Porcentual 

Total 

SimSimSimSim    9999    90%90%90%90%    9999    
Não 1 10% 1 

Não responderam / / / 

TotalTotalTotalTotal    10101010    100%100%100%100%    10101010    
Ao verificarmos os dados colhidos na    tabela 18tabela 18tabela 18tabela 18,  constatamos que, a totalidade absoluta do 
percentual de 90% dos entrevistados, asseguram que existe qualidade de vida em sua residência. 

 
 

 

4. 4. 4. 4. Interpretação e Discussão  Interpretação e Discussão  Interpretação e Discussão  Interpretação e Discussão  dos Resultadosdos Resultadosdos Resultadosdos Resultados    
 

Como em qualquer país, as metrópoles brasileiras  sofrem com a falta de 
transporte, segurança e habitação. São Paulo, a quarta maior cidade do planeta, é 
um bom exemplo da escalada dos problemas enfrentados nessas regiões. Segundo 
matéria de Valéria França (2004), publicada na revista Época,  os 
congestionamentos em São Paulo chegam a 123 quilômetros de extensão. O 
transporte público é deficitário – tem 58,6 quilômetros de linhas de metrô, rede 
pequena se comparada com a da Cidade do México, com 178 quilômetros, e com 
a de Paris, com 567 quilômetros.  Um em cada quatro paulistanos moram em 
favelas ou loteamentos clandestinos. Em 1970, essa proporção era de 1%. O 
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panorama é difícil. Domesticar e planejar harmonicamente o crescimento virou 
questão de sobrevivência. Nos últimos anos, fóruns e campanhas ambientais 
ajudaram na formação da cidadania e boa parte dos brasileiros estão entendendo 
o recado. Como exemplo, a população se mobilizou na organização da coleta de 
lixo seletivo. Segundo Elizabeth Grinberg (2004),  coordenadora da área de meio 
ambiente do Instituto Polis,  em apenas três (3) anos, moradores e associações de 
catadores de papel, juntos reduziram a quantidade de lixo destinada aos aterros de 
10 mil para 8.700 toneladas  por dia. Espalhados pelo país, contabilizam-se 23 
Fóruns de Lixo e Cidadania, formados por representantes da indústria da 
reciclagem, entidades não governamentais e sindicatos. 

 
Considera-se que, a falta de linhas de crédito e políticas públicas para a 

população de baixa renda empurrou a maioria da população para moradias 
irregulares. Soma-se 1.600 o número de favelas em toda a Grande São Paulo. 
Muitas invadem áreas de mananciais como as encostas das represas Billings e 
Guarapiranga. Elas despejam seus esgotos diretamente nas águas, o que prejudica 
o abastecimento de toda a  metrópole. Essas habitações devem ser urbanizadas ao 
longo do tempo, para virar bairros populares. Das 600 favelas cariocas, 150 
passam por intervenções de um projeto social municipal, o Favela-Bairro, que 
investe em creches e cooperativas para trabalhadores. 

 
Além dos problemas de habitação, um dos grandes complicadores nas 

grandes cidades fica por conta dos problemas gerados pelo trânsito. As filas de 
congestionamentos continuam a proliferar. O primeiro motivo está na perspectiva 
de aumento da frota nacional. Além de uma frota antiga de veículos que  
continuam circulando, centenas de novos carros novos são colocados mensalmente 
em circulação, aumentando o stress insuportável, além do surgimentos de novas 
modalidades de transporte coletivo como as vanz e as kombis, em que muitas delas 
circulam irregularmente. 

 
Como resultado de nossa investigação, averiguando questões de natureza 

sócio-demográfica e que implicam na qualidade de vida  das populações marginais 
e que habitam em áreas periféricas, em bairros de pobreza, nos centros urbanos, 
verificamos nas 17 tabelas analisadas que: 

1. A maioria das crianças se encontram sem estudar; 
2. Grande soma dos que participaram da pesquisa são analfabetos; 
3. A maioria absoluta não possui Curso Superior; 
4. Não tem uma profissão: 
5. Grande parte dessa população não tem atividades de lazer; 
6. A maioria absoluta são freqüentadores de Igrejas Evangélicas; 
7. Na maioria das casas há falta dágua; 
8. Nas casas não há coleta de lixos; 
9. A maioria não lêem  Jornal; 
10. Não saem de férias; 
11. Não conhecem os pontos turísticos de Manaus; 
12. Em casos de doenças se utilizam de medicação caseira; 
13. A maioria absoluta se encontra desempregada; 
14. Não ganham o suficiente para sobreviver; 
15. Em suas residências não há água filtrada; 
16. Os moradores não tem plano de saúde; 
17. Mas afirmam que em casa possuem qualidade de vida. 
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Os resultados colhidos nessa coleta de dados, confirmam outros 
estudos de auto-informe aplicados em populações marginais, constatando-se os 
sérios problemas que afetam a qualidade de vida de seus moradores, quando se 
constata total ausência do Estado nesses territórios da violência, onde o Estado 
perdulário, é quem violenta esses moradores de seus direitos a qualidade de vida, 
com implicações seríssimas nas áreas de saúde, da falta de saneamento básico, e 
das condições básicas para a sobrevivência física e social.  

Na última pergunta que se pede a opinião se há qualidade de vida no 
local, os entrevistados afirmam que sim, e no qual, acreditamos que os mesmos já 
se condicionaram à miséria e a precariedade de vida. 

Vale salientar também que, nesse quadro de carências e de necessidades 
humanas, e na impossibilidade de se adquirir remédios de farmácias, muitos 
moradores se utilizam de remédios caseiros,  que nos dá a leitura de que, em 
situações de pobreza, ainda prevalece o improviso e as adaptações conforme a 
realidade vigente. 

Numa das tabelas analisadas, os entrevistados em sua totalidade 
afirmaram que são assíduos freqüentadores de Igrejas, o que nos faz verificar que a 
Igreja nessas comunidades carentes, representa um reduto de acolhimento, de 
socialização e de ambientação de sub-cultura, onde as pessoas com os mesmos 
problemas, com os mesmos sonhos, e com as mesmas necessidades e valores, se 
agregam para superar a dor, a decepção com a vida, e para juntas sonharem com 
um mundo melhor. 

 
 
 

 
 
 
 
 

5. 5. 5. 5. Considerações FinaisConsiderações FinaisConsiderações FinaisConsiderações Finais    
 

Ao discutir a degradação ambiental em meio às populações 
marginais,  Merton (l938) define o conceito de “Anomia”, caracterizado como um 
ambiente social desorganizado, onde a falta de normas que regulam as relações 
sociais  estão intrinsecamente relacionados com a qualidade de vida ambiental na 
comunidade.  O autor que segue os mesmos preceitos de Durkheim (1897), 
responsabiliza  a estrutura  sócio-cultural como agente que fornece o referencial das 
metas e aspirações individuais, ou como elementos responsáveis pela regulação de 
medidas,  normas pessoais, implicados com a educação ambiental. Assim, a 
anomia tem referência à formação das condutas sociais e das quais resultam nos 
níveis da educação ambiental, pois quem degrada a natureza é o homem, de 
conformidade com suas ações comportamentais. Diante das situações anômicas de 
desestruturação social,  o indivíduo passa a agir sob diferentes formas de 
anormalidades, e uma dessas formas desajustadas é a  violência e a criminalidade. 
Em seu ensaio sobre “ Social Estruture and Anomia”, Merton (1938),    relaciona os 
problemas da conduta desviada vinculados com os problemas sociais. Segundo o 
autor, o desvio social aparece como uma resposta normal mediante a certas 
pressões provenientes da estrutura social excludente e marginalizadora. 
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 Sobre a origem e direção das pressões sociais que afetam a conduta, 

Merton distingue na sociedade uma estrutura cultural e uma estrutura social. 
Segundo o autor, a estrutura cultural é responsável pelas metas e aspirações 
sociais, ordenadas segundo uma hierarquia de prioridades e que definem o sistema 
social organizado, e a estrutura social é quem se responsabiliza pelos meios ou 
normas institucionais que definem e regulamentam as formas corretas de se 
alcançar essas metas.  Segundo o autor,  a desintegração dessas duas estruturas    
que supõe a disparidade entre as metas de uma sociedade e  os meios para 
alcança-las é o fator básico para a desviação .  A  Teoria da Anomia Social,  
pressupõe uma incongruência entre a estrutura cultural e a estrutura social, o que 
caracteriza uma sociedade desestruturada e desorganizada, tendo como vítima 
principal o indivíduo, que inadaptado,  desamparado e desassistido  passa a 
desenvolver certos tipos de condutas anti-sociais, como mecanismo de defesa, mas 
materializado pela rebelião, pela  violência e condutas contra as normas sociais, e 
desenvolvendo os valores próprios  da cultura anômica.   

 
Como vimos, o aparecimento das favelas surge em decorrência 

desses fatores da cultura anômica, provocada  por um sistema social injusto e 
excludente, e em grande soma, seus moradores são produtos do chamado exodo 
rural, que migram para os centros urbanos, encantados com o desenvolvimento 
industrial. Shaw e McKay (1942),  definem  essa ambientação como sendo aquelas 
zonas de maior desorganização social, onde ocorrem o maior  número de delitos, 
pelas precárias condições físicas e sociais de sua população.  

 
O fenômeno da favelização tem se acentuado na cidade do Rio de 

Janeiro, lócus de nossa pesquisa, tomado pela violência do tráfico de drogas que 
ocupa os morros e as favelas, cuja sub-cultura anômica,  estabelece uma espécie 
de governo paralelo,  imputado pelo crime organizado.      Cohen (l955), Matza e  
Sykes (l961),    afirmam que, há uma predisposição dos indivíduos que possuem as 
mesmas motivações de problemas similares, e que pertencem à mesma estrutura 
social, de se unirem e de se agruparem, formando a chamada sub-cultura, onde as 
crenças, e os sistemas de valores são revelados com características anti-sociais. 
Alguns aspectos devem ser observados nesse contexto sub-cultural. O que 
determina esse ambiente são as precárias condições de sobrevivência social, que 
lhes impõe um limite de recursos de nivelamento social  com relação a outros 
grupos sociais mais privilegiados dentro da sociedade.  Em decorrência desse 
empobrecimento de recursos, a conduta coletiva do grupo se manifesta de forma 
incongruente e exacerbada em forma de conduta desviada  dos padrões de 
normalidade.  Em seus estudos, Matza (1961), conclui que as características 
sintomáticas mais reveladas no ambiente de sub-cultura são  a desagregação da 
família, a desarmonia das relações interpessoais, o baixo índice de conduta moral, 
o baixo nível de escolaridade, e além dos valores individuais darem mais ênfase a 
um estilo de vida  hedonista e  de desapego social. Nessa perspectiva, a presente 
pesquisa identifica os problemas sócio-demográficos vivenciados na favela e suas 
implicações na educação ambiental e qualidade de vida de sua população. 
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Ao concluirmos esse breve estudo, temos a intenção de desafiarmos os 
profissionais da saúde mental a se aplicarem no envolvimento de atendimento às 
classes marginalizadas, rompendo assim com a elitização do atendimento clínico. 

 
Grande soma dos chamados transtornos mentais tem surgido em meio às 

populações marginais, em vista do quadro degradante das necessidades físicas e 
dos problemas sociais que tem gerado a violência, surgindo assim como 
mecanismo de defesa para a sobrevivência de adolescentes, jovens e adultos, que 
se asfixiam emocionalmente para sobreviver em meio à crise da exclusão. 

 
Queremos assim promover uma reflexão entre os estudantes de 

psicologia, que se voltem para essa realidade social, procurando assim meios e 
recursos necessários para socorrem essa população marginalizada. 
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Faculdade Martha FalcãoFaculdade Martha FalcãoFaculdade Martha FalcãoFaculdade Martha Falcão    

Curso de PsicologiaCurso de PsicologiaCurso de PsicologiaCurso de Psicologia    

    
Projeto de Pesquisa.....................Projeto de Pesquisa.....................Projeto de Pesquisa.....................Projeto de Pesquisa.....................Educação AmbientaEducação AmbientaEducação AmbientaEducação Ambiental e Qualidade de Vida na Favela.l e Qualidade de Vida na Favela.l e Qualidade de Vida na Favela.l e Qualidade de Vida na Favela.    
Pesquisadoras...Pesquisadoras...Pesquisadoras...Pesquisadoras................................................................................................................Danielle Dayse Marques    Barros.   
                                                       Débora Estéfanes de Lucena Barbosa. 

Juliana Grana Batista 
CursoCursoCursoCurso:.......................................... Psicologia   
Período de ExecuçPeríodo de ExecuçPeríodo de ExecuçPeríodo de Execuçãoãoãoão:................ 01 de julho a 30 de novembro de 2008. 
OrientadorOrientadorOrientadorOrientador:.................................Prof. Dr. Thomé Eliziário Tavares Filho 

    
 

Questionário de Dados SócioQuestionário de Dados SócioQuestionário de Dados SócioQuestionário de Dados Sócio----DemográficosDemográficosDemográficosDemográficos    
 
I. Dados SócioI. Dados SócioI. Dados SócioI. Dados Sócio----Culturais e EducacionaisCulturais e EducacionaisCulturais e EducacionaisCulturais e Educacionais    
       1. Nome...........................................................Sexo:    (   ) Masculino          (   ) 
Feminino. 
       2. Naturalidade.......................................Estado 
Civil.................Idade............................. 
       3, Quanto tempo reside na 
localidade?................................................................................. 

4. 
Profissão:.......................................................................................................................... 

5. Onde residia anteriormente? 
............................................................................................ 

6. Quantas Pessoas  residem na casa ? 
................................................................................ 

7. As crianças estão matriculadas nas Escolas?  (   ) Sim.         (   ) Não. 
8. Há alguém em casa  sem estudar?  (   ) Sim.   (   ) Não.              Quantas? 

..................... 
9. Há  pessoas na casa  que não foram alfabetizadas?                   (   ) Sim.       (   ) 

Não.  
        Quantas? .................................... 

10. Alguém na residência tem curso superior?             (   )Sim.       (   )Não.   
         Qual?................................................... 

11. Existe alguma atividade de lazer na favela?           (   ) Sim        (  ) Não.          
       Participa?....................................................      

12. Qual a religião da família?.........................  Vão à Igreja?         (   )Sim.       (   
)Não. 

13. Lêem Jornal semanalmente?     (   )Sim.       (   )Não. 
14. Qual o Programa de TV 

preferido?.................................................................................... 
15. Conhece os pontos turísticos do Rio de Janeiro?    (    )Sim.        (   )Não. 
Quais?...........................................................................................................................
..... 
16. A família sai para curtir as férias?                           (    )Sim.        (   )Não. 

 
II. II. II. II. Dados da  InfraDados da  InfraDados da  InfraDados da  Infra----estrutura sócio econômica e ambientalestrutura sócio econômica e ambientalestrutura sócio econômica e ambientalestrutura sócio econômica e ambiental    
17Forma de Moradia:    (   ) Alugada         (   ) Cedida            (   ) Própria 
      (   ) Outra (especificar).................................................................................................. 
18. Tipo de Casa:    (   ) Alvenaria         (   ) Madeira            (   ) Mixta 
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      (   ) Outra 
(especificar)................................................................................................. 
19. Quantas pessoas pernoitam na residência?  (   ) Até 5.     (    ) de 6 a 10.   (   ) acima de 
10 
20. A família ganha financeiramente o suficiente para sobreviver?  (   ) Sim.   (   ) Não.  
21. Há alguém na casa desempregada?   (   )Sim.   (   )Não.   Quantas?............................. 
 
22. Eletrodomésticos e móveis que possuem na residência (assinalar): 

(   ) TV.              (   ) Geladeira                  (   ) Cama;             (   ) 
Outros........................ 

(   ) Microondas                      (   ) Freezer                     (   ) Beliche 
(   ) Máquina de Lavar.               (   ) Filtro de água              (   ) Sofá 
(   ) Rádio Gravador.                (   ) DV -D                         (   ) TV por assinatura. 

23. A residência está ligada à rede de abastecimento de água?   (   ) Sim         (    ) Não.          
24. Existe algum outro tipo de abastecimento da água?              (   ) Sim         (    ) Não.          
      Qual? ............................................................................................................................ 
25.  Usam água filtrada na residência?       (   ) Sim         (    ) Não.          
26. Possui Caixas Reservatórias de Água? (   ) Sim         (    ) Não.          
27. Faz limpezas das caixas?       (   ) Sim     (   ) Não.     Em quanto tempo?....................... 
28. Falta água com freqüência?   (   ) Sim         (    ) Não.          
29. A residência possui sistema de coleta de esgoto?     (   ) Sim         (    ) Não.  

Especifique:       (    ) Fossa.          (   ) Rede pluvial         (   ) Despeja no rio.         
                                  (   ) Não tem.   
30. Se for fossa, se  limpa quando enche?     (   ) Sim         (    ) Não.          
31. O caminhão de coleta de lixo passa na comunidade?    (   ) Sim         (    ) Não.        
32. Como separa e elimina  o lixo?    (   ) junta em sacos plásticos para ser recolhido  . 
                                                                        (   ) queima em fogueira; 
                                                                        (   ) joga em  sacos plásticos no rio. 
                                                                        (   ) enterra.  
 
III. III. III. III. Dados da Saúde PúblicaDados da Saúde PúblicaDados da Saúde PúblicaDados da Saúde Pública    
33. Existe muitos insetos e animais visíveis transitando nas casas? 
      (   ) Cães       (   ) gatos        (    ) ratos         (  ) baratas      (    ) mosquitos. 
34. A família tem plano de saúde?   (    ) Sim         (    ) Não. 
35. Alguém em casa se encontra  enfermo?        (    ) Sim         (    ) Não. 
36. Que tipo de 
enfermidade?............................................................................................... 
37. Que tipos de doenças são mais comuns entre os moradores? ................................. 
38. Existe Posto de Saúde próximo de sua residência?   (    ) Sim         (    ) Não. 
39. Que tipos de atendimento médicos mais se procura? 
       (   ) SUS        (   ) Clínicas particulares. 
40. Utiliza medicação caseira?   (    ) Sim         (    ) Não. 
 
 
IVIVIVIV. Dados sobre  Comportament. Dados sobre  Comportament. Dados sobre  Comportament. Dados sobre  Comportamento e Qualidade de Vida o e Qualidade de Vida o e Qualidade de Vida o e Qualidade de Vida     
41..O que você entende por Qualidade de Vida? 
..................................................................... 
      
............................................................................................................................................ 
42. Há qualidade de vida no bairro onde reside?   (   )Sim    (   )Não. 
  
43. Que fatores influenciam a falta de qualidade de vida neste bairro? 
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.......................................................................................................................................... 
         
......................................................................................................................................... 
44. Alguém em casa é alcoólatra?  (    ) Sim       (    ) Não.   
Quem?....................................... 
45. Alguém em casa é dependente de drogas? 
       (  ) Sim      (  ) Não.   Quem?...........................Que tipo de 
droga?.................................... 
         
46.  Os moradores desta Comunidade tem total liberdade?      (   ) Sim            (   ) Não. 
 47. O que as autoridades do Estado deveriam fazer para melhorar a Qualidade de Vida  

no bairro? 
........................................................................................................................... 

       
.......................................................................................................................................
..... 

         
V. V. V. V. Dados do Meio AmbienteDados do Meio AmbienteDados do Meio AmbienteDados do Meio Ambiente    
48. O que você entende por Meio Ambiente? 
.......................................................................... 
       
............................................................................................................................................ 
49.  Que tipo  de problemas ambientais você identifica no bairro onde reside? 

(   )  Muito lixo acumulado nas ruas; 
(   )  Proliferação de ratos e baratas que saem dos esgotos. 
(   )  Muitas casas sem ventilação; 
(   )  Poluição sonora no comércio e nas residências. 
(   )  Desrespeito à lei do silêncio depois das 22 horas; 
(   )  Total ausência do Estado no morro. 
(   )  Proliferação  de doenças  sexualmente transmissíveis. 
(   )  Proliferação de doenças degenerativas. 
(   )  Proliferação  de doenças  sexualmente transmissíveis. 
(   )  Falta de circulação de ar entre as ruelas e becos sem planejamento. 
(   )  Total ausência de segurança pública na favela. 
(   )  Ausência total de atendimento médico-odontológico na favela. 
 

50. O que poderia ser feito pelas autoridades para se melhorar o meio ambiente e a 
qualidade de vida no seu bairro?..................................................................... 

      
............................................................................................................................................ 
      
............................................................................................................................................ 
      
............................................................................................................................................ 
 
 
 
 

Agradecemos pela sinceridade nas respostas! 
 


