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O Banco de Tecnologias Sociais
O Banco de Tecnologias Sociais – BTS – é uma base de informações
organizadas no site da Fundação Banco do Brasil, que disponibiliza à
sociedade soluções para demandas de água, alimentação, educação,
energia, habitação, meio ambiente, renda e saúde.

Finalista do Prêmio Fundação Banco do Brasil
de Tecnologia Social 2011
Parceria Institucional

As Tecnologias Sociais compreendem produtos, técnicas ou metodologias
reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e que
representam efetivas soluções de transformação social. Podem aliar saber
popular, organização social e conhecimento técnico, para promoção do
desenvolvimento sustentável.

Ecos do Bem:
Educação Ambiental
no Território do Bem

O Prêmio
Com o objetivo de identiﬁcar e certiﬁcar as Tecnologias Sociais que compõem
o BTS, a Fundação Banco do Brasil instituiu, em 2001, o Prêmio Fundação
Banco do Brasil de Tecnologia Social.

Patrocínio

Realização

Realizado a cada dois anos, o Prêmio reconhece e dissemina iniciativas
sociais que garantem melhores condições de vida para muitos brasileiros,
por meio da valorização da vida, da cidadania, da igualdade de direitos e do
espírito solidário, representando possibilidades reais de transformação social.

Associação Ateliê de Ideias
Vitória (ES)

www.fundacaobancodobrasil.org.br

Para saber mais sobre esta e outras Tecnologias Sociais,
acesse: www.fundacaobancodobrasil.org.br
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Como funciona a Tecnologia Social
Ecos do Bem: Educação Ambiental no Território do Bem

Resultados

A própria comunidade, organizada no Fórum de Moradores Bem Maior, iniciou
um processo de mobilização da população, com o apoio de lideranças locais,
organizações da sociedade civil, universidade e órgãos da prefeitura. As estratégias de resolução do problema foram definidas em conjunto, ouvindo cada
comunidade.

• Limpeza de 6 pontos críticos, com a retirada de 6 caminhões de lixo e
entulho

• Mapeamento de 216 pontos sujos de lixo no Território do Bem

• Sensibilização e educação ambiental em 2.173 domicílios
• Distribuição de 1.450 contentores de lixo, para a correta destinação dos
resíduos
• Criação do Parque do Bem e do Parque da Amizade, em áreas
recuperadas

Hoje, a população do Território já incorporou ao seu dia a dia boa parte das
práticas adequadas de gestão de resíduos. Devido à metodologia participativa,
cada morador torna-se parceiro e fiscalizador dos espaços recuperados, em
que agora cultivam-se a paz, a preservação ambiental e o espírito comunitário.

Espaços de bem querer
A presença de lixo e entulho em terrenos baldios, além de ser um problema
do ambiente e de saúde pública, pode representar uma ameaça à segurança de comunidades situadas à beira de encostas. Levados pela enxurrada,
esses dejetos obstruem o sistema de drenagem, ocasionando alagamentos
e deslizamentos de terra.
No Território do Bem, bairro de Vitória (ES), uma estratégia da própria comunidade está transformando essa realidade. A Tecnologia Social Ecos do
Bem promove a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável local, por meio de intervenções coletivas nesses locais críticos. Mutirões e
campanhas educativas fizeram de terrenos baldios espaços de convivência,
preservação e cidadania.

FBBTS 2011 - 21 ecos_bem.indd 2

Para mais informações
sobre esta tecnologia, contate:
Após mapear as áreas críticas e selecionar onde seriam realizadas as primeiras intervenções, foi organizado o Mutirão do Bem, com o objetivo de reduzir
os pontos sujos de lixo e revitalizar as áreas degradadas, transformando-os
em espaços coletivos de convivência. Desse esforço conjunto, surgiram parques, jardins e horta comunitária onde antes só havia lixo e abandono.
Ações de educação ambiental também foram desenvolvidas, a partir da capacitação de agentes voluntários, que visitaram todos os moradores das oito comunidades que compõem o Território do Bem. Nessas visitas, foram utilizados materiais didáticos, incluindo um conjunto de exemplares de diversos resíduos secos
e úmidos, convidando os próprios moradores a simular a separação do lixo.
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