
Fazer com que ações de cons-
cientização ambiental cheguem
a povoados mais distantes de
grandes centros urbanos, princi-
palmente à regiões onde está
concentrada grande parte do
bioma Mata Atlântica é uma das
ações de sustentabilidade tidas
como prioritárias pela Basf.

Por meio do Espaço Funda-
ção Eco, um dos braços sociais
da empresa, o gerente de edu-
cação da entidade, Fernando
Feitosa, conta que a compa-
nhia leva conhecimento à crian-
ças e adolescentes por meio da
arte teatral. “O objetivo é trans-
mitir a mensagem sobre a im-
portância da sustentabilidade
de forma lúdica, já que esta-
mos falando de um público
composto por crianças e adoles-
centes. Esse conhecimento,
com certeza, tornará esses jo-
vens mais conscientes e críti-
cos sobre o tema”, afirma, lem-
brando que o programa Teatro
Mata Viva vem alertando a po-
pulação jovem para seus atos
ambientais desde 2008.

Apesar de uma linguagem
adaptada para esse público,
Feitosa conta que adultos tam-
bém se tornam receptivos à
mensagem. “Temos recebido
constantemente pedido de coo-
perativas parceiras no projeto

para que a peça seja encenada
para seus funcionários.”

Neste ano, a ação que é ofe-
recida gratuitamente, já che-
gou às cidades de Sapezal
(MT), Chapecó (SC) e Bebedou-
ro (SP), tendo sido apresenta-
da para aproximadamente 7
mil jovens em agosto. Neste
mês de setembro, a peça tea-
tral deve reunir aproximada-
mente 2.400 estudantes, com
idade entre 6 e 12 anos oriun-
dos, principalmente, da rede
pública de ensino municipal.

Apesar do esforço realizado,
Feitosa não deixa de concordar
que os resultados não são ime-
diatos. “Ele vão acontecendo ao
longo tempo”, diz.

Além dessa ação, a compa-
nhia também desenvolve nesse
sentido o programa Atlas e Tri-
lha Ecológica. O Atlas é um pro-
grama de capacitação de profes-
sores e educação de alunos da
rede pública sobre aspectos
geopolíticos orientados pela
sustentabilidade.

“O nosso atlas mostra a locali-
zação do município com aspec-
tos de sua realidade como topo-
grafia, história e imagens da re-
gião”, explica.

Já a trilha, segundo Feitosa é
uma ferramenta prática sobre
educação ambiental. “É colo-
car de fato o aluno em contato
com as áreas de preservação
ambiental”, diz.

O Programa Mata Viva desen-
volve ações de educação e rea-
dequação ambiental, incluindo
a recuperação de matas ciliares
e nascentes de rios em biomas
da Mata Atlântica e do Cerrado.

Desde o início, o programa já

diagnosticou mais de 45 mil
hectares de área em 121 proprie-
dades rurais e já plantou mais
de 730 mil mudas em 439 hecta-
res, sempre em parceria com
cooperativas agrícolas de im-
portantes regiões produtoras.

Já as ações de educação am-
biental, que incluem atividades
em escolas públicas, capacitação
de professores e a conscientiza-
ção de jovens — das quais o Tea-
tro Mata Viva faz parte — já chega-
ram a mais de 70 mil pessoas. ■

Para garantir a adequação am-
biental de propriedades rurais,
produtores buscam em cursos
voltados à tecnologia da restaura-
ção florestal informações sobre
diagnóstico ambiental da proprie-
dade, produção e aquisição de
mudas nativas com qualidade,
métodos de restauração florestal,
preparo, correção e adubação do
solo, atividades de plantio e mo-
nitoramento de áreas restaura-
das. A Bioflora, com sede em Pira-
cicaba (SP), que atua em todos os
segmentos envolvidos na restau-
ração de florestas nativas,é uma
das pioneiras na realização de
cursos com 10 módulos, tendo co-
mo convidados especialistas de
entidades públicas e privadas.

O produtor rural Renato Mar-
condes Pereira possui 15 alquei-
res de lichia em um sítio no inte-
rior paulista e é parceiro na pro-
dução de cana-de-açúcar em
outros 150 alqueires. “Resolvi
fazer o curso em busca de co-
nhecimento na área de restaura-
ção e assim atender às deman-
das na adequação ambiental de
minha propriedade”, explica.

Pereira já participou dos se-
te módulos iniciais do curso e
afirma que isso o auxiliou a for-
mar uma consciência critica
dos métodos e necessidades de
uma bem conduzida restaura-
ção florestal. “Em função da in-
definição nas mudanças na le-
gislação florestal, nós, produ-
tores, estamos ainda elaboran-
do e aperfeiçoando projetos de
reserva legal, aguardando re-
gras mais claras para iniciar a
execução”, afirma.

O curso demonstra, por
exemplo, que há modelos de res-
tauração florestal que permi-
tem ganhos econômicos com re-
torno em curto, médio e longo
prazo, se planejados e executa-
dos adequadamente. Isso pode
representar um ganho 4 a 5 ve-
zes maior que a pecuária, em al-
guns casos. ■ C.R.C
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Restauração florestal entra na
agenda dos produtores rurais

Educação ambiental chega
às escolas através do teatro

Bioflora, de Piracicaba (SP),
oferece cursos, em 10 módulos,
sobre como recuperar florestas
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O programa Teatro Terra Viva alerta a população jovem
para seus atos ambientais desde 2008. “O objetivo
é transmitir a mensagem sobre a importância da
sustentabilidade de forma lúdica. Esse conhecimento,
com certeza, tornará esses jovens mais conscientes e
críticos sobre o tema”, explica Fernando Feitosa, gerente
de educação do Espaço Fundação Eco. Uma das peças
traça a trajetória de uma menina, que é despertada
para a importância da destinação correta dos resíduos
sólidos e os benefícios que essa ação gera para as pessoas.

FernandoFeitosa:mensagemsobre a importância da sustentabilidade transmitida de forma lúdica

Iniciativa da Fundação Eco, da Basf, ajuda a conscientizar crianças e adultos sobre proteção ao meio ambiente

Curso demonstra,
por exemplo, que
há modelos de
restauração florestal
que permitem ganhos
econômicos com
retorno em curto,
médio e longo prazo
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