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Resumo 22
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As  práticas  colaborativas  vêm  ganhando  espaço  no  campo  da  conservação  da
biodiversidade, sendo frequentemente utilizadas na elaboração de planos de manejo de
áreas protegidas, em tomadas de decisão em conselhos e na educação ambiental, pois
abrem  espaço  para  inúmeras  frentes  teóricas  devido  a  seu  caráter  inter,  multi  e
transdisciplinar. Em trabalhos com comunidades, o grande desafio para o pesquisador é a
popularização do conhecimento científico através de uma abordagem contextualizada e
estratégias  que  sejam  eficazes,  uma  vez  que  o  discurso  da  biodiversidade  e  da
conservação não pode ser apenas conceitual. Assim, essas práticas proporcionam um
espaço de reflexão e intervenção conjunta, estimulando a participação ativa de diferentes
atores  sociais.  Neste  trabalho,  que  faz  parte  de  uma  pesquisa  na  qual  estão  sendo
realizadas  diversas  atividades  que  visam  incentivar  o  protagonismo  juvenil  frente  à
questões ambientais, desenvolvemos o mapeamento socioambiental, prática colaborativa
que  tem  por  objetivo  identificar,  discutir  e  traçar  ações  mitigatórias  para  possíveis
problemas socioambientais através do reconhecimento local. A pesquisa foi desenvolvida
no bairro  dos Leites,  localizado na  zona  de amortecimento  da Estação  Ecológica  de
Angatuba – SP (EEcA) e composto principalmente por pequenas propriedades rurais. A
metodologia do mapeamento socioambiental foi empregada durante dois encontros com
moradores do bairro. O primeiro contou a participação de 7 jovens e foi  destinado às
etapas  de  esboço  de  um  mapa  mental,  produção  do  mapa  socioambiental  local  e
elaboração do mapa síntese. Já o segundo contou com a participação de 26 moradores,
entre  jovens  e  adultos,  uma  historiadora  do  município  e  a  gestora  da  Unidade  de
Conservação e teve por objetivo a criação de um mapa propositivo, por meio de uma ação
coletiva de reflexão e diálogo entre os diversos atores locais (Fig.1). A fim de oferecer o
embasamento  teórico  para  a  discussão  do  mapa  propositivo,  foi  realizada  uma
apresentação  dos  aspectos  histórico-culturais  do  bairro  pela  historiadora.  Essa
apresentação  permitiu  à  gestora  da  EEcA  correlacionar  o  tema  com  questões
socioambientais locais, proporcionando um momento de discussão e reflexão entre os
participantes. Dos problemas identificados no bairro, obteve destaque a diminuição da
vazão do Rio Pinheirinho, sendo inferida pelos moradores como a possível causa para
este dano, o cultivo comercial  de eucalipto próximo à nascente do ribeirão. Foi  então
sugerido pela gestora da EEcA, que os mesmos recorressem ao órgão responsável pela
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proteção dos cursos d’água da região para que essa situação fosse avaliada. O assunto
repercutiu entre os jovens após o encontro, que decidiram realizar uma visita à nascente
do ribeirão, onde identificaram que a cabeceira do rio encontra-se preservada, levando-os
a  levantarem  outras  hipóteses  para  a  causa  do  problema.  As  ações  decorrentes  da
aplicação dessa prática vêm sendo acompanhadas no âmbito da pesquisa da qual esta foi
destacada.  Entretanto,  os  resultados  obtidos  até  o  momento  já  demonstram  que  o
mapeamento  contribuiu  para  a  reflexão  sobre  os  problemas  socioambientais  locais,
estimulando ações individuais e coletivas com foco na melhoria da qualidade de vida da
comunidade. (FPZSP).
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Figura 1: Elaboração do mapa propositivo. Bairro dos Leites, Angatuba – SP.
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