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" Nossos conhecimentos são apenas aproximação 

da plenitude da realidade, e por isso mesmo são 

sempre relativos; na medida, entretanto, em que 

representam a aproximação efetiva da realidade 

objetiva, que existe independentemente de nossa 

consciência, são sempre absolutos. O caráter ao 

mesmo tempo absoluto e relativo da consciência 

forma uma unidade dialética indivisívef' 

(LUKÁCS, 1967) 
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RESUMO 

BERTINI, M.A. Diagnóstico sobre a Educação Ambiental nas escolas públicas do 

ensino fundamental e médio no Município de São Carlos, Estado de São Paulo. São 

Carlos. 2003. 118 páginas. Dissertação de Mestrado - Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo. 

A Educação Ambiental- EA - é uma área emergente do saber. Muitas das 

atividades desenvolvidas em EA, ainda carecem de metodologias e práticas mais 

defuúdas, devido a própria natureza reflexiva e aberta desse campo educacional. 

Com o fim de avaliar a EA na educação formal nos dois diferentes níveis do Ensino 

Básico - Ensino Fundamental e Médio, do Município de São Carlos, Estado de São 

Paulo, o presente traballio apre~enta um diagnóstico realizado através do 

levantamento de informações junto aos órgãos da educação pública, escolas e 

universidades sobre o desenvolvimento de projetos, programas, disciplinas e 

instrumentos em educação ambiental aplicado nas escolas públicas. 

A Região de São Carlos destaca-se dentro do Estado de São Paulo nas 

atividades voltadas às questões ambientais, tendo como um relevante indicativo o 

envolvimento em projetos ambientais de Organizações Civis de Interesses Públicos 

(ONG's, OSCIPS etc), universidades governamentais e não governamentais e do 

Núcleo de Educação Ambiental da Bacia do Alto Jacaré-Guaçu. Em função desta 

demanda, torna-se indispensável a existência de um diagnóstico capaz de orientar e 

fomentar iniciativas e ações a serem desenvolvidas em EA, pautadas em dados reais 

que subsidiem e contextualizem na realidade local os objetivos e diretrizes de um 

programa educacional. 

O diagnóstico realizado foi sistematizado através de questionários e 

entrevistas durante os meses de setembro de 2001 e abril de 2002, junto às 27 escolas 

estaduais do Ensino Fundamental e Médio e 08 escolas municipais do Ensino 

Fundamental do Município de São Carlos - SP. A análise exploratória dos resultados 

da pesquisa foi baseada em estatística descritiva. 



A metodologia empregada procurou compor um censo diagnóstico de caráter 

investigativo e analítico, realizado em etapas rigorosamente implementadas, 

favorecendo a verificação dos processos educacionais desenvolvidos no âmbito 

escolar que envolveram a EA em suas práticas pedagógicas, bem como o grau de 

envolvimento com os demais segmentos de uma sociedade, como a são-carlense, 

que se destaca nacionalmente em educação, ciência e tecnologia, 

Os resultados mostraram que a inserção da teffiática ambiental no currículo 

escolar ainda é bastante túnida e insipiente, e carece de um suporte mais efetivo não 

só do ponto de vista da legislação, mas principalmente da busca de motivações dos 

profissionais da educação e das políticas públicas locais, que devem mostrar-se mais 

comprometidas com urna prática pedagógica particularmente preocupada com as 

questões sócio-ambientais. 

O diagnóstico ainda visou contribuir com a construção da Agenda 21 do 

Município de São Carlos, dentro do cenário de políticas públicas na área da 

Educação que inclua a temática ambiental com enfoque no desenvolvimento 

sustentável. 

Palavras-chave: Diagnóstico em Educação Ambiental; Educação Ambiental Formal; 

Linhas Pedagógicas em Educação Ambiental; Planejamento Participativo; 

Desenvolvimento Sustentável; Agenda 21 . 
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ABSTRACT 

BERTINI, M.A. Diagnosis and Evaluation about Enviromnental Education at Public 

Schools of Primmy and Secondmy Education in Sao Carlos City, State of Sao Paulo. 

São Carlos. 2003. 118 pages. Master's Dissertation of Science (MsC) - Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

The Environmental Education- EE - is an emergent area o f knowledge. A lot 

of activities developed in EE are still lacking in more definite methodologies and 

practices, due to the own reflex and open nature o f this educational field. Aiming to 

value the EE at formal education in the two different leveis o f Basic Education -

Primary and Secondary Education, o f Sao Carlos city, State o f Sao Paulo, the present 

work shows a diagnosis carried out through the survey o f information together with 

public education bureaus, schools and universities, about projects development, 

programs, subjects and instruments in environmental education applied at public 

schools. 

The region of Sao Carlos stands out, inside the State of Sao Paulo, at 

activities turned to environmental questions. An irnpotiant indicator of this 

involvement are environmental projects of Civil Organization (ONG - Non

Government Organization, OSCIP - Civil Society of Public Interest Organization, 

etc), government and non-goverrunent universities, and of the Núcleo de Educação 

Ambiental da Bacia do Alto Jacaré-Guacu (Nucleus of Environmental Education of 

Alto Jacaré-Guacu Basin. Due to this demand, it becomes indispensable the existence 

of a diagnosis capable of advising and stirnulating initiatives and actions to be 

developed in EE, based on real data that subsidize and give context at the local 

reality the objectives and directives ofan educational program. 

The carried out diagnosis was organized through questionnaires and 

interviews on September, 2001 and April, 2002, together with 27 state schools from 

Primary and Secondary Education and 08 municipal schools from Primary Education 

of Sao Carlos city - SP. The analysis exploration of research results was based on 

descriptive statistics. 



The applied methodology tried to make a diagnosis census of investigative 

and analytic character, elaborated in strictly implemented steps, favoring the 

checking of developed educational processes in school scope;that involved the EE in 

their pedagogical practices , as well as the involvement degree with other segments 

o f a society, as from Sao Carlos, which stands out, nationally, in education, science 

and technology. 

The results showed that the inclusion of environmental subject matter in 

school curriculum is still enough shy, lacking a more effective support, not only from 

the legislation point of view, but mainly from the search of motivation of the 

education professionals and local public polices, that must show themselves more 

compromised with a pedagogical practice particularly worried about social

environmental issues. 

The diagnosis had still aimed to contribute to the construction of Agenda 21 

of Sao Carlos city, inside the setting of public polices in Education field which 

includes the environmental subject rnatter, with focus on supporting development. 

Keywords: Diagnosis in Environmental Education; Formal Environmental Education; 

Educational Lines in Environmental Education; Participating Planning; Supporting 

Development; Agenda 21. 
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!.INTRODUÇÃO 

Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil em 

1988 conquistou-se um capítulo especial sobre o tema Meio Ambiente (capítulo VI), 

bem como um item específico sobre .Educação Ambiental (art. 225, § 1°, VI): "Cabe 

ao Poder Público promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente" (BRASIL, 1998). 

A Educação Ambiental (EA) inseriu-se primeiramente na estrutura 

administrativa dos órgãos públicos de meio ambiente, e em segundo plano, no 

sistema educativo (CNUMAD, 1992). Contudo, devido à atuação eficiente da mídia 

nas questões ambientais, ainda que de forma generalista, a EA atingiu a população 

brasileira com o enfoque na conservação da natureza. Assim sendo, a dimensão 

ecológica tornou-se de extrema importância na disseminação da EA, porém não de 

forma absoluta, pois ao longo dos anos, fatores econômicos e sociais passaram a se 

destacar no processo educativo sobre o meio ambiente (SATO, 1994). 

A Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999 (BRASIL, 1999), instituiu a Política 

Nacional de Educação Ambiental, que entende a EA como os piocessos por meio 

dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, 

bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade. Ainda, no artigo I O e no parágrafo 1°, entende-se sua relevância 

para a Educação geral do povo, em que se lê, respectivamente: "A educação 

ambiental será desenvolvida corno uma prática educativa integrada, contínua e 

permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formaf' e "A educação 

ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de 

ensino ". Conforme descreve o artigo 2° da lei, "A Educação Ambiental é um 

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, 

de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em 

caráter formal e não-formal". Assim, a institucionalização significa também garantir 

a coerência e a continuidade no comprometimento do Ministério da Educação -

MEC para as ações de Educação Ambiental. 

I 
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A preocupação com a existência do ensino voltado para a dimensão ambiental 

na Educação foi anteriormente oficializada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDB número 9394/96 de 20 de dezembro de 1996, e nos 

Programas Curriculares Nacionais - PCNs do MEC e da Secretaria de Ensino 

Fundamental (PARECER CEB n° 04/98). 

As ações educativas voltadas para a EA tornaram-se mais evidentes no irúcio 

da década de setenta, em que a expressão ''Educação Ambiental" começou a ser 

comumente empregada. Nas palavras de PEGORARO apud FBCN (1998), baseado 

no texto do THE ENVIRONMENT: "Este despertar de consciência em prol de 

melhor padrão educacional, que mostre a interdependência de tudo na natureza, que 

dê destaque às leis ecológicas que assegure prioridade aos valores reais e que 

busque a qualidade, fez sentir a urgente necessidade de se implantar o que se passou 

a chamar de educação ambiental. Para uns, a educação ambiental é mais do que 

uma educação ecológica; para outros é uma educação conservacionista ampliada; 

para terceiros ainda, transcende o conjunto das preocupações antipoluição. É, em 

suma, uma educação que une as pessoas, os povos e as nações com vistas ao bem

estar geral". 

Segundo PENTEADO ( 1997), compreender as questões ambientais para além 

de suas dimensões biológicas, quínúcas e fisicas, ou seja, inseridas nas ciências 

sócio-políticas, exige a formação de wna "consciência ambiental" e a preparação 

para o "pleno exercício da cidadania", cuja fundamentação não prescinda das 

Ciências Humanas. 

O movimento histórico conhecido por ambientalismo certamente influenciou 

o desenvolvimento da EA no Brasil e no mundo. Esse movimento se materializou em 

dois diferentes modelos, o ambientalismo pragmático dentro dos sistemas sócio

econônúcos vigentes e o ambientalismo ideológico pautado na discussão ético

filosófica. Ambos diferem entre si, mas de fato seguem funcionando, muitas vezes, 

como resultado de uma combinação de valores. Estes modelos conjugam a mesma 

visão sustentabilista, traduzindo-se nas práticas da educação orientada para a 

sustentabilidade, tendência esta cunhada pela Agenda 21, documento resultante da 
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Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento -

CNUMAD realizada emjw'lho de 1992, no Rio de Janeiro. 

A Declaração de Thessaloniki, resultante da Conferência Meio do Ambiente e 

Sociedade: Educação e Consciência Pública para a Sustentabilidade organizada pela 

UNESCO e o governo da Grécia entre 8 e 12 de dezembro de 1997, destacou que a 

implementação da Educação Ambiental será facilitada através das orientações de 

Tbilisi (a Primeira Conferência Intergovernamental sobre EA realizada na Geórgia, 

ex-União Soviética, em 1977), bem 'como seu crescimento pelos preceitos da 

Agenda 21 e dos resultados das Conferências da ONU, nos quais a educação 

contemporânea deve integrar o desenvolvimento sustentável global. Isso permite a 

referência à educação para o meio ambiente e a sustentabilidade. Ainda, recomenda 

que as escolas sejam encorajadas e apoiadas para que ajustem seus currículos em 

direção a um futuro sustentável. A Educação, em seu sentido amplo, deve se tornar 

parte das iniciativas na promoção das Agendas 21 locais (CZAPSKI, 1998). 

A Educação Ambiental é um dos temas mais discutidos atualmente no ensino 

formal. Até o momento, a melhor forma de abordagem para a EA Formal parece não 

ter sido encontrada. Alguns estudiosos, como GRÜN (1996), reforçam que a EA 

deverá mais do que criar "novos valores", se preocupar em resgatar alguns valores já 

existentes, que foram recalculados ou reprimidos pela tradição dominante do 

racionalismo cartesiano. 

A Educação Ambiental Formal é, sem dúvida, um instrumento eficiente 

dentro do sistema de gestão ambiental. À medida que a escola e a sociedade forem se 

apropriando e se comprometendo com a discussão e a solução dos problemas 

ambientais, dentro de uma visão sistêmica e holística que não despreza o conflito, 

mas busque a funcionalidade da relação do homem com a natureza, a tendência será 

o "ambiental" se diluindo dentro do projeto educativo. Não se pode esquecer que a 

educação depende das ideologias políticas, dos modelos de desenvolvimento, da 

matriz cultural da sociedade e, sobretudo, dos sistemas de valores que os indivíduos e 

os grupos sociais elegem (SEARA FILHO, 2000). 

Segundo o autor (opt.cit.), a EA pode ser um instrumento de gestão para a 

criação de uma nova ética universal, de uma nova consciência ecológico-ambiental e 
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para a transformação da escola em torno de wn projeto educativo que tenha a ligação 

harmoniosa do homem com seu entorno como ponto de equilibrio. 

Após a Conferência de Tbilisi, pôde-se constatar que a perspectiva técnico

científica continua hegemônica, e o que é pior, os avanços na EA são freqüentemente 

julgados em função de levantamento sobre quantidade· de projetos desenvolvidos, ou 

seja, os critérios . utilizados são meramente quantitativos e não qualitativos 

(SANTOS, 1994). 

O trabalho de mapeamento e análise de práticas em EA é fundamental na 

gestão participativa da escola, da comunidade e dos órgãos públicos, dentro dos 

princípios democráticos da população. Este diagnóstico não deve trazer informações 

meramente quantitativas, mas sim fornecer elementos para o Planejamento de Ações 

na área ambiental, considerando também as experiências em desenvolvimento, 

contribuindo para urna legislação sólida e coerente voltada à elaboração de políticas 

públicas que visem uma economia sustentável e o ecodesenvolvimento como 

parâmetros norteadores da Agenda 21. 

A Agenda 21 Global propõe-se a ser o texto-chave para guiar governos e 

sociedades, nas próximas décadas rumo à sustentabilidade (CRESPO, 1998), e de 

acordo com seu capítulo 40, as informações para o Desenvolvimento Sustentável 

devem ser adequadamente aproveitadas para a sensibilização pública e participação 

nas tomadas de decisão (SATO e SANTOS, 1999). 

O Município de São Carlos ainda não construiu sua Agenda 21 local, mas 

está prevista dentro do planejamento do governo municipal. No entanto, o município 

conta com uma Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia e 

um Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o COMDEMA, criado pela 

Lei Municipal n° 1 0664, de 1 O de agosto de 1993. 

A Lei Orgânica do Município de São Carlos, Lei n° 45, de 05 de abril de 

1990, dispõe sobre meio ambiente do Município de São Carlos e encontra-se 

defasada, necessitando de revisão para sua consolidação. Assim, a importância 

prospectiva para a construção da Agenda 21 do Município de São Carlos permite a 

identificação dos problemas prioritários a serem trabalhados e incorporados no 

planejamento participativo municipal. 
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O presente trabalho justifica-se como fonte de referência a fim de contribuir 

para uma reflexão analítica que possibilite o enriquecimento e o aprofundamento do 

cenário que será apresentando através do mapeamento diagnóstico da EA formal no 

sistema de ensino do Município de São Carlos. O diagnóstico feito poderá subsidiar 

um plano de ação futura (programas, projetos e outras atividades voltadas a 

identificar e propor soluções para os problemas decorrentes da intervenção do 

homem no meio) e a melhoria de qualidade das relações humanas com base na 

adoção da EA formal e não formal. 

Muitos pesquisadores têm um certo receio da "aventura da pesquisa 

diagnóstico-avaliativa", pois a avaliação é um marco conceitual pouco esclarecido, 

temido nas bases educacionais e profissionais, muitas vezes mal interpretado e 

utilizado equivocadamente. Neste contexto, a avaliação não pode ser considerada 

como a tradicional metodologia em apontar "culpados ou inocentes", mas, 

fundamentalmente, é uma verificação dos processos desenvolvidos com seus 

resultados e, através dos quais, vislumbram-se novas orientações para superação dos 

limites, visando a manutenção das potencialidades existentes (SATO & TA.MAIO; 

LIARAKOU & FLOGAITIS apud SATO, 2001). 

Na perspectiva que direciona à boa gestão ambiental, visando à formação da 

consciência pública ou a produção de informação adequada nos mais diversos 

segmentos da sociedade, o objetivo é atingir os que detêm poder decisório nas 

organizações, ou capacidade de influir nas decisões que venham a afetar a questão 

ambiental (PRONEA, 1994). 

O desenvolvimento da consciência ambiental é um passo essencial para a 

elaboração de políticas públicas no âmbito municipal voltadas a questões ambientais 

e que estimulem a construção da Agenda 21 local, fundamentada na participação 

conjunta da sociedade e do Poder Público. 
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2. OBJETIVOS 

a) Levantar dados junto aos órgãos da educação pública (Diretoria de 

Ensino e Secretaria Municipal de Ensino do Município de São Carlos - SP), escolas 

(estaduais e municipais) e universidades (UFSCar e EESC-USP) sobre o 

desenvolvimento de projetos, disciplinas e instrumentos em Educação Ambiental nas 

escolas públicas, nos dois diferentes níveis do Ensino Básico - Ensino Fundamental 

e Médio, do Município de São Carlos, Estado de São Paulo, para subsidiar a 

avaliação, planejamento e a gestão da EA no Município, corroborando para as ações 

voltadas ao desenvolvimento sustentável, bem como à elaboração da Agenda 21 

local; 

b) Realizar uma análise das informações coletadas; 

c) Avaliar a dimensão/representatividade da amostragem feita, a partir da 

análise estatística descritiva; 

d) Desenvolver um mapa diagnóstico em EA para o Município de São 

Carlos, Estado de São Paulo; 

e) Gerar possíveis indicadores para o acompanhamento do setor 

educacional no tema meio ambiente. 



7 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

"O ato de conhecer, no. seu primeiro impulso é 

uma descoberta plena de incerteza e de dúvida. 

Sua raiz é o julgamento desconfiado, seu sucesso, 

um acesso verificado" (BACHELARD, 1969) 

3.1- O que é Educação Ambiental? 

A primeira definição internacional de educação ambiental foi adotada pela 

IUCN (1971), que enfatiza os aspectos ecológicos da conservação, vinculados 

somente à manutenção da biodiversidade e dos sistemas de vida. Na Conferência de 

Estocolmo (1972) esta definição foi ampliada a outras esferas do conhecimento e 

finalmente na Conferência Intergovemamental de Tbilisi (1977), internacionalmente 

aceita, foi definida "como um processo de reconhecimento de valores e clarificação 

de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as 

atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os 

seres humanos, suas culturas e seu meio biofisico" . 

Apesar da conceitualização de educação ambiental não ser unânime, ela se 

mostra viva e produtiva. Estes labirintos de idéias e conceitos produzidos e 

vivenciados pelos educadores geraram a necessidade de análises críticas da 

linguagem e de conceitos (TRAJBER & MANZOCID, 1996). 

A EA tem sido considerada ainda como um processo político, no sentido de 

que ela reivindica e prepara os cidadãos para exigir justiça social, cidadania nacional 

e planetária, autogestão e ética nas relações sociais e com a natureza. As definições 

de EA podem ser as mais variadas possíveis, dependendo das nossas fontes de 

consulta (REIGOTA, 1994). 

É fundamental ressaltar alguns dos princípios basilares da importância de 

todos os acontecimentos que envolveram este tetm4 e que cada vez mais merecem 

destaque no cenário educacional global e que diretamente sustentam o trabalho em 

proposição. 
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Os princípios básicos da EA (Coleção Meio Ambiente, IBAMA, 1998), 

segundo as recomendações da Conferência de Tbilisi (1977) devem: a) considerar o 

'meio ambiente em sua totalidade, ou seja, em seus aspectos naturais e os criados pelo 

homem, tecnológicos, sociais, econômicos, políticos, histórico-culturais, morais e 

estéticos; b) constituir um processo contmuo e permanente, começando pelo pré

escolar e continuando através de todas as fases do ensino formal, não-formal e 

infonnal (ensino formal, que ocorre nas escolas; não-formal, fora do sistema escolar; 

informal, movimentos ecológicos, notícias e textos publicados na mídia); c) aplicar 

um enfoque interdisciplinar, aproveitando o conteúdo específico de cada disciplina, 

de modo que se adquira urna visão global; d) examinar as principais questões 

ambientais, do ponto de vista local, regional, nacional e internacional; e) ajudar a 

descobrir os sintomas e as causas reais dos problemas ambientais; f) destacar a 

complexidade dos problemas ambientais e, em conseqüência, a necessidade de 

desenvolver o senso crítico e as habilidades necessárias para resolver tais problemas; 

g) utilizar diversos ambientes educativos e métodos para comunicar e adquirir 

conhecimentos sobre o meio ambiente, dando ênfase às atividades práticas e às 

experiências pessoais. 

Em 1992, realizou-se no Rio de Janeiro a Conferência da ONU sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) quando foram reforçadas as recomendações 

de Tbilisi (DIAS, 1994). 

Entretanto, existe uma certa distância entre as intenções expressas nos 

documentos gerados nestes eventos e o que é desenvolvido na prática (CASCINO, 

1999). 

Uma reflexão importante foi a realizada por BRÜGGER (1994): "o que está 

ocorrendo na prática é educação ou adestramento ambientar'? 

É importante tecer algumas considerações sobre o estudo fenomenológico da 

teoria e da prática em EA identificando seis concepções paradigmáticas sobre o 

ambiente. A influência dessas diferentes concepções pode ser observada na 

abordagem pedagógica e nas estratégias sugeridas pelos diferentes autores ou 

educadores (SAUVÉ, 1996). A Tabela 1 apresenta a tipologia das concepções sobre 
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o ambiente na Educação Ambiental e a indução a diferentes metodologias em que 

prevalecem ações diferenciadas. 

Tabela 1. Tipologia das Concepções sobre o Ambiente na Educação Ambiental. 

AMBIENTE RELAÇAO CARACTERISTICAS METODOLOGIAS 
Como natureza Para ser apreciada A natureza como catedral, • Imersão na 

e preservada ou como o útero, pura e natureza 
original. 

Como recurso Para ser Herança biofisica coletiva. • Campanha dos 3 
gerenciado Rs, 

• auditorias 
Como problema Para ser resolvido Enfase na poluição, • Resolução de 

deterioração e ameaças problemas 
ambientais. • Estudos de caso 

Como lugar EA parª' sobre e A natureza com os seus • Projetos de 
para viver no componentes sociais, jardinagens, 

Para cuidar do históricos e tecnológicos. • Lugares ou lendas 
ambiente sobre a natureza. 

Como biosfera Como local para Espaçonave Terra, "Gaia", • . Estudos de caso em 
ser dividido a interdependência dos problemas globais, 

seres VIVOS com os • Histórias com 
inanimados. diferentes 

cosmologias 
Como projeto Para ser A natureza com foco na • Pesquisas 
comunitário envolvido análise crítica, na participativas para 

participação política da a transformação 
comunidade. comunitária, 

• Fórum de 
discussão. 

Fonte: adaptado de SAUVE (1996). 

Certas teorias e práticas relativas à Educação Ambiental adotam uma visão 

limitada do ambiente, essencialmente como um recurso econômico, como a visão de 

que o ambiente é um grande armazém genético que precisa ser gerenciado ou que 

precisa ser assegurado para os beneficios em longo prazo. Nesse contexto, as 

intervenções focalizando a atenção para a campanha dos 3 Rs (reduzir, reutilizar e 

reciclar), prescrevendo o comportamento cívico individual para a reciclagem, podem 
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ser pertinentes num determinado contexto, mas são limitadas se forem consideradas 

na perspectiva de um processo holístico. Por outro lado, o fórum democrático sobre o 

gerenciamento dos resíduos sólidos numa comunidade cria uma inter-relação entre o 

conceito do "ambiente como recurso" e o "ambiente como projeto comunitário", 

enriquecendo o propósito da educação em sua prática de intervenção. Lucie Sauvé 

(SAUVÉ, 1996) considerou que é "essencial analisar as escolhas educativas de uma 

forma crítica, focalizando a atenção da EA no desenvolvimento". 

Segundo SEARA FILHO (2000), o esquecimento e a importância da EA 

ligados à idéia de desenvolvimento sustentável tomam-se patentes através de um 

conjunto de atos pedagógicos, formais e informais, capazes de fazer desabrochar a 

cidadania planetária. 

O desenvolvimento científico e tecnológico desacompanhado de um 

desenvolvimento ético está levando a uma situação de impasse em sua relação com o 

meio ambiente, pois o homem é o único ser capaz de, com suas ações, romper o 

equilibrio dinâmico natural e modificar os mecanismos reguladores que mantém ou 

renovam os recursos e a vida na terra. 

Não basta só a construção de conhecimentos, é necessária a construção de 

valores. Os conhecimentos, sem a sólida estrutura dos valores, soçobram e se 

consubstanciam em uma cultura de pobreza, apática e vazia (CASTELLANO, 2000). 

3.2- Instrumentos Pedagógicos em Educação Ambiental 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei no 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, trouxe pontos importantes, como os princípios da educação, e 

não apenas seus fins, e a incorporação da idéia da permanência na escola, além da 

igualdade de oportunidades ao acesso, em consonância com os princípios II, III e IV 

que versam sobre a democratização, pluralidade cultural e pedagógica. Por outro 

lado, a LDB foi omissa sobre educação para o conservacionismo, o que " ... 

demonstra a falta de preparo e de conhecimento do legislador ... " (THOMÉ apud 

PEGORARO, 1998). 
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O desenvolvimento da EA no ensino formal compreende problemas 

específicos de metodologia pedagógica. Na verdade, a maioria dos programas 

educativos atuais carece de uma visão global com tendências a enfatizar a 

especialização e a fomentar uma percepção bastante estreita da realidade. Esses 

programas geralmente não levam em conta as concepções pedagógicas modernas, 

baseadas na participação, pesquisa e experimentação, nem os métodos de avaliação 

indispensáveis a uma pedagogia fundamentada no aprendizado (Coleção Meio 

Ambiente, 1998). 

A Secretaria de Educação Fundamental do Ministério da Educação, com o 

objetivo de institucionalizar a Educação Ambiental nos sistemas de ensino criou o 

PCN em Ação - Educação Ambiental, concretizando-se através do Programa 

Parâmetros em Ação -Meio Ambiente na Escola. 

Trata-se de uma proposta para contribuir com o desenvolvimento de ações 

integradas, que envolve a equipe escolar, alunos e comunidade, tanto em relação à 

formação de professores quanto na elaboração de projetos educativos pelas escolas. 

Objetivo do programa é inserir a Educação Ambiental nas políticas de 

formação em serviço de educadores dos sistemas de ensino, propondo uma 

metodologia de formação continuada em Meio Ambiente no segmento de sa à ga 

séries do ensino fundamental, de forma interdisciplinar. 

Os Parâmetros em Ação- Meio Ambiente na Escola é -realizado em parceria 

com as Secretarias de Educação Estaduais e Municipais, Universidades e 

Organizações Não-Governamentais interessadas (http://www.mec.gov.br/sef/ambien

taVpcn.shtm, 2003). 

Os PCNs trouxeram uma orientação bastante importante, particularmente no 

desenvolvimento de projetos escolares que visem a mudança na prática pedagógica 

em relação ao processo de ensino-aprendizagem. A abordagem é sobre os conceitos, 

ao invés de conteúdos, e a orientação das pesquisas está sob a conjunção dos 

parâmetros que valorizam a: 

a. discussão sobre os valores e atitudes, que não sejam lineares e que 

aceitem as contradições das realidades multifacetadas; 

b. avaliação de materiais pedagógicos utilizados pelas escolas; 
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c. promoção da autonomia subordinada à democracia através de 

decisões coletivas; e 

d. integração da escola com a comunidade num processo de reflexão 

para a cidadania. 

Para ser eficaz, o ensino sobre meio ambiente e desenvolvimento deve 

abordar a dinâmica do desenvolvimento do meio fisico/biológico, do sócio

econômico e do desenvolvimento humano (que pode incluir o espiritual), deve 

integrar-se em todas as disciplinas e empregar métodos formais e informais e meios 

efetivos de comunicação (Agenda 21 apud Educador Ambiental, 1995). 

GUIMARÃES (1995) considerou que o planejamento do ensino tem sido na 

atual prática pedagógica um procedimento desgastado, desvinculado da realidade do 

processo pedagógico, determinado autoritariamente de cima para baixo resultando 

em ineficácia e em esvaziamento de seu objetivo. O resgate do planejamento como 

um instrumento de ação pedagógica essencial, somente poderá ser realizado a partir 

da transformação da sociedade para um mundo mais equilibrado social e 

ambientalmente. 

Conforme os princípios básicos descritos para a EA, o planejamento das 

ações deve ser essencialmente participativo, ou seja, professores, alunos, em 

conjunto com segmentos comunitários e agentes sociais devem interagir, trazendo 

individualmente suas contribuições a partir das experiências acumuladas, da visão 

do mundo e também de suas expectativas. Assim, afloram as contradições que 

possibilitam a formulação de um diagnóstico que viabilizará a problematização a ser 

trabalhada no processo educativo, tendo como referencial de partida a realidade local 

em função de um diagnóstico que estabelecerá os objetivos específicos do sistema 

em EA para atender aos interesses e às necessidades daqueles para qual a ação 

pedagógica estará sendo planejada (Lopes, 1990 apud GUIMARÃES, 1995). 

3.3- Educação Ambiental Formal 

A ·EA deve ter como princípio o pensamento crítico e inovador, em qualquer 

tempo ou lugar, em seus aspectos formal e não-formal, promovendo a transformação 



e a construção da sociedade (Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global, 1992). 

Segundo a AGENDA 21 (1992), em seu Capítulo 36 diz: "O ensino, inclusive 

o ensino formal, a consciência pública e o treinamento devem ser reconhecidos 

como um processo pelo qual os seres humanos e as sociedades podem desenvolver 

plenamente suas potencialidades. O ensino tem fundamental importância na 

promoção do desenvolvimento sustentável e para aumentar a capacidade do povo 

para abordar questões de meio ambiente e desenvolvimento. Ainda que o ensino 

básico sirva de fundamento para o ensino em matéria de ambiente e 

desenvolvimento, este último deve ser incorporado como parte essencial do 

aprendizado. Tanto o ensino formal como o não formal é indispensável para 

modificar a atitude das pessoas, para que estas tenham capacidade de avalia': os 

problemas do desenvolvimento sustentável e abordá-los. O ensino é também 

fundamental para conferir uma consciência ambiental e ética, valores e atitudes, 

técnicas e comportamentos em consonância com o desenvolvimento sustentável e 

que favoreçam a participação pública e efetiva nas tomadas de decisão". 

A EA formal constitui um processo educativo-institucionalizado que acontece 

na rede ensino, com estrutura curricular, programas, conteúdos, métodos 

pedagógicos, formação de professores, estipulados de acordo com a filosofia e a 

legislação educacional do país. Comporta desde a pré-escola até a pós-graduação. É 

um modo particular de conceber a educação escolar, na qual ressalta a 

interdisciplinaridade, a participação do aluno no processo de aprendizagem, a. 

orientação para resolver problemas objetivos, a integração com a comunidade, a ação 

presente voltada para o futuro do planeta e da humanidade (OLIVEIRA, 1991 apud 

MAROTI, 1997). 

A abordagem mais atual para EA se estende, além do ensino formal, de uma 

disciplina isolada e estudos em Ecologia, por atingir uma mudança de consciência e 

comportamento com radiação para toda a comunidade partindo da Educação Infanto

Juvenil nas escolas do ensino fundamental (SOUZA, 1999). 

LA YRARGUES (1998) estabeleceu a discussão em tomo de como 

desenvolver urna consciência ecológica, a partir do artigo escrito por Vera Mandei, 



publicado no periódico francês La Recherche em 1992. Em seu texto, 

LAYRARGUES (1998) trouxe as tendências entre diferentes abordagens: - a 

positiva, o desenvolvimento do senso de prazer, alegria e encantamento devido ao 

contato com a natureza; - a negativa, sobre o risco ambiental que o homem está 

sujeito a sofrer. 

O conflito passa pelos que têm como condição ideal o trabalho com as duas 

abordagens, os que consideram um erro o uso do risco ambiental na sensibilização, e 

os que acreditam que a abordagem negativa tenha maior eficácia que a positiva no 

despertar de transformações comportamentais. Sendo assun, sugere-se o 

desenvolvimento de pesquisas aplicadas à EA que dêem conta de esclarecer esta 

questão, a fim de evitar urna ineficácia das ações ambientais (MANDEL, 1992 apud 

LA YRARGUES, 1998). 

As propostas dos PCNs-CN (Parâmetros Curriculares Nacionais em Ciências 

Naturais) criaram outra lógica para a produção do ensino, rompendo com a forma 

linear de introduzir o conteúdo da área de Ciências Naturais. Uma destas propostas 

apresenta o conteúdo em quatro eixos temáticos: Terra, Universo, Vida e Ambiente, 

Ser Humano e Saúde, Tecnologia e Sociedade. Esses eixos devem ser trabalhados de 

forma integrada ao ser abordado um certo tema ou situação e investigação em todas 

as áreas. Os temas transversais - Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual, 

Pluralidade Cultural - cuja amplitude extrapola urna determinada área e que devem 

ser contemplados permanentemente em todas as áreas, realizando com isso a 

interdisciplinaridade (MALDANER, 1997). 

Com relação ao Meio Ambiente, é citado na Introdução aos PCNs (BRASIL 

apud FERRAZ, 2002) o seguinte enfoque a ser adotado: "A principal função do 

trabalho com o tema Meio Ambiente é contribuir para a formação de cidadãos 

conscientes, aptos a decidir e atuar na realidade sócio-ambiental de modo 

ç_omprometido com a vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade, local e 

global. Para isso é necessário que, mais do que informações e conceitos, a escola se 

proponha a trabalhar com atitudes, com formação de valores, com o ensino e a 

aprendizagem de habilidades e procedimentos. Esse é um grande desafio para a 

educação. Comportamentos 'ambienta/mente con·etos ' serão aprendidos na prática 
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do dia-a-dia na escola: gestos de solidariedade, hábitos de higiene pessoal e dos 

diversos ambientes, participação em pequenas negociações podem ser exemplos 

disso." 

Os Ministérios da Educação e do Desporto (MEC) e Meio Ambiente, dos 

Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (MMA) com a colaboração dos Ministérios 

da Ciência e Tecnologia (MCT) e da Cultura (MinC), elaboraram em 1994, o 

PRONEA - Programa Nacional de Educação Ambiental. 

" ... De acordo com estes princípios e diretrizes essenciais, as ações do 

Programa Nacional de Educação Ambiental orientar-se-ão em duas perspectivas: 

a. A primeira, orientada ao aprofundamento e à sistematização da 

Educação Ambiental para as atuais e para as novas gerações, tendo o 

sistema escolar como seu instrumento; 

b. enquanto, a segunda, se direciona à boa gestão ambiental, visando a 

formação da consciência pública ou à produção de informação 

adequada nos diversos segmentos da sociedade". 

O PRONEA propõe sete linhas de ação: 

1. Educação Ambiental através do ensino formal; 

2. educação no processo de gestão ambiental; 

3. realização de ações educativas específicas para usuários de recursos 

naturais; 

4. cooperação com os que atuam nos meios de comunicação e com os 

comunicadores sociais; 

5. articulação e integração das comunidades em favor da educação 

ambiental; 

6. articulação intra e interinstitucional; 

7. criação de uma rede de centros especializados em educação 

ambiental, integrando universidades, escolas profissionais, centros de 

documentação, em todos os estados da federação. 

Recentemente, a Lei no 9.795 - Política Nacional de Educação Ambiental, 

buscou endossar a visão anteriormente apresentada sobre a educação para o 

ambiente, reforçando a importância da mesma constituir uma prática educativa em 
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todos os níveis e modalidades do ensino fonnal, mas sem ser implantada como 

disciplina específica no currículo do ensino (exceto nos cursos de pós-graduação ou 

de formação e especialização técnica profissional). 

3.4 ~ Capacitação de Professores em Educação Ambiental 

A formação continuada para professores do ensino fundamental é a política 

básica da Secretaria de Educação Fundamental- SEF, prevista na LDB, Lei n° 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996 (artigo 67, Il). A PNEA, Lei n° 9.795, de 27 de abril de 

1999, enfatiza a formação continuada como uma das estratégias fundamentais para 

implantação da educação ambiental (artigo 8°, § 2°, I): 

LBD - Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da 

educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público, o (li) - aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; 

PNEA - Art. Efl . As atividades vinculadas à Política Nacional. de Educação 

Ambiental devem ser desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar, 

por meio das seguintes linhas de atuação inter-relacionada, o (§ 22 ) - a 

capacitação de recursos humanos voltar-se-á para (I) - a incorporação da dimensão 

ambiental na formação, especialização e atualização dos educadores de todos os 

níveis e modalidades de ensino (MEC, 2002). 

A capacitação de professores é um componente imprescindível na educação 

ambiental. A hipótese central é de que a partir das representações sociais de meio 

ambiente dos professores podemos caracterizar suas práticas pedagógicas cotidianas 

relacionadas com este terna (REIGOTA, 1995). Segundo este autor, a representação 

social está no plano imaginário e relacionada com temas complexos, mas que quase 

sempre ganham o espaço público (exemplo: a aceitação dos produtos transgênicos 

pelas pessoas). Também caracterizada como a Teoria do Senso Comum, com base no 

conhecimento popular e suas relações com estes temas. Esta visão pode ser 

multivariada e, portanto, passível de questionamentos. Pode-se observar este 
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comportamento nos discursos _presentes nas imagens, como no cinema. na arte. e nos 

discursos orais ou escritos. 

BRANCO (1989), amparado no estudo das culturas orientais, principahnente 

a chinesa, procurou demonstrar a existência de duas tendências fundamentais ou dois 

paradigmas de pensamento na humarúdade durante sua história: uma visão sistêmica 

(pensamento unificado ou integrativo) e urna visão reducionista ( dissociativa ou 

elementarista). Esta colocação parece correta quando reflete na capacidade cognitiva 

e interpretativa do homem, às diferentes ações em dirimir questões que lhe são 

apresentadas em seu cotidiano. 

A preparação do educador ambiental é indiscutivelmente vital para o sucesso 

na inter-relação com o educando. Dificil seria tentar transmitir conhecimento sem no 

mínimo um referencial teórico e a sensibilidade diante da referida temática 

(SORRENTINO, 1999). 

Não existe nenhuma garantia de que os cursos de licenciatura estejam ou 

venham a formar docentes com visão interdisciplinar na estrutura vigente. Neste 

sentido, é importante ressaltar que novas propostas curriculares estão condenadas ao 

fracasso, se o suporte ao trabalho do professor continuar o mesmo. É preciso garantir 

também urna ampla reestruturação curricular (SANTOS, 1998). 

A dimensão ambiental deverá constar dos currículos de formação de 

professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas. Da mesma forma, os 

professores em atividade deverão receber formação complementar em suas áreas de 

atuação. A formação de uma consciência ambiental através da educação ocorrerá na 

medida em que houver profissionais compromissados com a introdução de temas 

relevantes na área. Sem dúvida, é a escola um dos mais nobres locais para se 

promover esse processo, em que se considere a Educação Ambiental Formal 

(FERRAZ, 2002). 

3.5- Linhas Pedagógicas em Educação Ambiental 

A revisão da prática pedagógica adotada pelo professor (temas tratados, 

métodos e materiais utilizados, estratégias de abordagem, de mobilização, de 

envolvimento da escola e da comunidade, etc.) diante dos resultados obtidos 
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(motivação geral, alcance dos objetivos, mudanças observadas nas pessoas e/ou nos 

ambientes, produtos obtidos, prazer no desenvolvimento das atividades e/ou na 

obtenção dos resultados, etc.), é imprescindível, tendo em vista principalmente o 

reconhecimento dos pontos fortes e dos problemas e dificuldades encontradas, para 

dar seqüência aos trabalhos revendo o que for necessário, ampliando, recomeçando, 

mudando, mantendo elementos, enfim, aprendendo com as experiências 

(Considerações do :MMA, 2000). 

A EA pemúte que o processo pedagógico se desenvolva sob diferentes 

aspectos que se completam uns aos outros. Descartando completamente a relação 

predominante de que o professor ensina e o aluno aprende, a EA, a escola, os 

conteúdos e o papel do professor e dos alunos são colados em uma nova situação, 

não apenas relacionada com o conhecimento, mas sim com o uso que fazemos dele e 

a sua importância para a nossa participação política cotidiana (REI GOTA, 1999). 

Ainda, segundo REIGOTA (1999), os professores de forma geral, coerentes 

com as representações sociais de meio ambiente e de educação ambiental, descrevem 

atividades que se inserem dentro de um tipo de educação ambiental preservacionista 

(preservação do meio ambiente). Estes contam com a simpatia da hierarquia 

educacional, desde que não se coloque em discussão o "status quo" existente nas 

suas respectivas comunidades. Contradamente, os professores que propõem 

atividades inovadoras sentem que perturbam os sistemas escolares, provocando até 

mesmo situações pessoais e profissionais dificeis. 

Assim, a EA deve ser desenvolvida com os objetivos de auxiliar os alunos e 

alunas a construírem urna consciência global das questões relativas ao meio, para que 

possam assumir posições afinadas com os valores referentes à vida (SATO apud 

PRA TES, 2000). Para que possam compreender a complexidade ambiental, é 

fundamental oferecer-lhes urna visão abrangente que englobe diversas realidades, e 

ao mesmo tempo, urna visão contextualizada da realidade ambiental, o que inclui, 

além do meio biofísica, as condições sociais (MEC apud PRATES, 2000). 

As linhas pedagógicas na EA podem ser vinculadas às diversas concepções já 

mencionadas na Tabela 1, do item 3.1 deste trabalho. Para SORRENTINO (1998), o 

conservacionismo, pode ser entendido como a primeira corrente de fazeres 
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educacionais voltados à questão ambiental, que consiste em lutar contra os impactos 

causados pelos modelos de desenvolvimentos (temas e objetivos limitados às 

dimensões biológicas e sua preservação). 

SATO & SANTOS (1998) classificaram como uma vertente sócio

construtivista de EA, a ênfase na questão social de um problema específico, 

revelando a tendência de uma postura política, comprometida com a busca de 

transformações (temas voltados à saúde, ao lazer da comunidade, etc.). 

FREIRE (1996) afirmou que ensinar exige reflexão crítica sobre a prática, 

"não é possível a assunção que o sujeito faz de si numa forma de estar sendo sem a 

disponibilidade para mudar". Como tendência pedagógica disse ainda o autor: 

''valorizar a diversidade é chamar a atenção dos outros". 

As ações de EA, como coleta seletiva, utilização de cartilhas, fundamentadas 

no papel doméstico tradicional para a difusão de novos hábitos ecológicos, reforçam 

a antiga estrutura ou propõem mudanças (DI CIOMMO, 1999). 

Toda mudança de paradigmas é conflitante e necessária para eliminarem-se 

estereótipos, porém cabe aqui ressaltar que o ensino tradicional não deve ser 

desprezado na construção de novos saberes, pois contribuiu em muito à formação 

cultural e à prática da cidadania. Seu valor deve ser ponderado e agregado aos novos 

modelos. 

3.6 Diagnósticos e Avaliação da Educação Ambiental no Brasil 

A CEAM/SMA (1994) realizou um diagnóstico em 1991/92 de caráter 

quantitativo e referente aos trabalhos desenvolvidos pela rede oficial de ensino, a 

partir da sistematização dos dados colhidos em situações de contato direto com esta 

rede no período de 1988 a 1991. As informações foram obtidas a partir de fontes 

heterogêneas de informação que se referem ao Estado de São Paulo. Foram 

identificados 496 trabalhos de EA, realizados por diversos tipos de educadores, das 

diferentes instâncias da rede pública, principalmente professores de 53 a 83 séries do 

ensino fu~damental. A maioria das experiências levantadas refere-se a trabalhos 

realizados em escolas. Foram registrados também, alguns projetos de Delegacias de 

Ensino - DE e Divisões Regionais de Ensino. Este diagnóstico avaliauvu 
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demonstrou que a Região de Ribeirão Preto, onde se insere o Município de São 

Carlos, bem como outras regiões do interior do Estado de São Paulo, apresentaram 

resultados mais relevantes nos trabalhos desenvolvidos em EA que os das Regiões de 

Campinas e da Capital. 

BORTOLOZZI & PEREZ FILHO (2000), a partir do estudo do diagnóstico 

da EA no ensino de Geografia, realizado nas escolas públicas de 1 o grau, localizadas 

nos 53 municípios inseridos na área das bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí, dentro do Estado de São Paulo, buscaram a integração entre a 

questão ambiental e o sistema educacional, objetivando contribuir para o 

desenvolvimento de um processo educativo que inclua a temática ambiental, a 

capacitação dos professores e a melhoria da qualidade de ensino. O diagnóstico 

realizado buscou analisar qualitativamente as atividades da chamada Educação 

Ambiental na rede oficial de ensino, levantando, registrando e analisando, através de 

questionários e entrevistas, as atividades desenvolvidas pelos professores que 

ensinam Geografia para detectar suas visões de crise ambiental e da própria 

Educação Ambiental. A análise das experiências relatadas pelos professores deu-se a 

partir de categorias preestabelecidas consideradas importantes tais como: a visão 

fragmentária e a visão integradora da realidade por parte dos professores. 

A Coordenação Geral de Educação Ambiental - COEA está realizando um 

diagnóstico das ações e metodologias de EA que mostra a tendência e a abrangência 

existentes no ensino fundamental no Brasil por meio de contatos, articulações, 

encontros e debates, com o intuito de conhecer o tipo, a amplitude, a qualidade dos. 

projetos, os especialistas, as instituições governamentais e não-governamentais que 

trabalham com EA. Como instrumento desse projeto está sendo desenvolvido um 

banco de dados com informações sobre Educação Ambiental. O projeto Avaliação da 

Educação Ambiental no ensino formal no Brasil realizado em parceria com a 

UNESCO e o Instituto Brasil de Educação Ambiental será contemplado no 

diagnóstico (www.mec.gov.br/seflambientaVacoes.shtm, 2002). 

O Censo Educacional (www.inep.gov.br/impren5alnoticias/censo/escolar, 

2001) é o resultado de urna estreita parceria estabelecida entre o MEC e as 

Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal, que mantêm em suas 
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estruturas organizacionais Unidades de Estatística voltadas para a operacionalização 

do Censo. Ao MEC, através do SEECIINEP, compete, além da coordenação-geral, a 

elaboração de todo o material a ser utilizado, o envio do mesmo para as Secretarias 

de Educação, a disponibilização de Contrato com a Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos- ECT para a distribuição e coleta dos questionários junto às escolas, além 

da prestação da assistência técnica necessária nas áreas de estatística e informática, 

principalmente no que se refere à capacitação dos recursos humanos envolvidos neste 

processo. Os dados e informações produzidos a partir do Censo Educaciona~ além de 

servir de subsídios para o planejamento e a gestão da educação brasileira pelas 

esferas de governo, são também utilizados por pesquisadores, pelo Congresso 

Nacional, por Organismos Internacionais, como, por exemplo, a Unesco e o Unicef, e 

pelo público em geral que pode consultar diretamente o SEECIINEP. 

O Censo Escolar é um levantamento de informações estatístico-educacionais 

de âmbito nacional, realizado anualmente. Ele abrange. a Educação Básica, em seus 

diferentes níveis - Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, e nas 

modalidades Ensino Regular, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos. 

A utilização do Censo Escolar do MEC possibilitou a triangulação 

(comparação) dos dados, anteriormente obtidos na DE e na SMEC, observados no 

capítulo Resultados e Discussão (Tabelas 4, 5 e 6), referentes ao número de alunos 

matriculados nas escolas públicas dos Ensinos Fundamental e Médio do Município 

de São Carlos. 

o INEP (www .inep.gov. br/imprensalnoticias/censo/escolar, 2002), 

responsável pela coordenação nacional do Censo, utilizou-se do Censo Escolar do 

MEC, introduzindo um campo com questões sobre Educação Ambiental. Estas 

questões encontram-se no item 35 do que~tionário (Anexo 17) e abordam a EA no 

Ensino Fundamenta~ solicitando que as escolas informem como trabalham com a 

EA, se através de projetos, disciplinas especiais ou inserção da temática nas 

disciplinas, ou se não trabalham com a temática. 

O levantamento do Censo Escolar 2002, que começou no dia 27 de março de 

2002, bem como os anteriores do ano 2001 estão apresentados na Tabela 3, que pode 

ser observada no item 5.1.2. 
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Os métodos e procedimentos para realização de uma pesquisa diagnóstica são 

vários e necessitam de tratamento estatístico adicional (BARBETT A, 1998). Na 

presente dissertação de mestrado, elaborou-se uma proposta tendo como base os 

procedimentos do IBGE (www.ibge.gov.br). 

Historicamente o IBGE retrata o panorama nacional em termos de avaliação 

qualitativa e quantitativa de aspectos da população, tal como número, situação 

econômica, grau de escolaridade e etc, adotando a pesquisa prospectiva de campo, 

através de questionários e entrevistas. 

Um ponto importante, de acordo com LUDKE & ANDRÉ (1986), é a 

orientação adequada ao entrevistado sobre os objetivos da entrevista, e de que as 

informações fornecidas serão utilizadas exclusivamente para fins de pesquisa, 

respeitando-se sempre o sigilo em relação aos informantes. Característica comum aos 

procedimentos do IBGE. 

BARBETT A (1998) apresentou a importância da adoção de uma análise 

estatística durante o levantamento de dados compilados a partir de avaliações em _ 

ciências sociais. Ass~ propôs a Estatística Descritiva que consiste na introdução de 

técnicas que permitam organizar, resumir e apresentar estes dados em forma de 

tabelas e gráficos, de tal modo que se possa interpretá-los à luz dos objetivos da 

pesquisa e a Análise Exploratória de Dados através da observação dos aspectos 

relevantes e do delineamento de hipóteses a respeito da estrutura do fenômeno em 

estudo. 

Segundo o autor (opt.cit.), uma análise estatística descritiva poderá detectar a 

validade das relacões existentes entre as variáveis observadas nas pesquisas 

desenvolvidas nas ciências sociais. 

Não existem critérios absolutos, neutros e não-arbitrários para determinar a 

validade da pesquisa qualitativa, mas se pode exigir que haja um certo consenso 

sobre a veracidade daquilo que foi apreendido e relatado (S:MITH apud LUDK & 

ANDRÉ, 1986). 

Em 1996, TRAJBER & MANZOCHI (199?) estabeleceram um instrumento 

para o diagnóstico do estágio da Educação Ambiental no Brasil, com vistas a uma 

avaliação formativa, percebida como um meio de compreensão de um processo e de 
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seu aperfeiçoamento. Os resultados mostraram uma avaliação fundamentada dos 

materiais impressos de educação ambiental produzidos no Brasil pelos mais diversos 

segmentos, organizados em um banco de publicações, buscando com isso ajudar a 

apontar tendências e recomendações para as futuras publicações que venham a ser 

elaboradas. O que emergiu dos diversos enfoques e avaliações realizados nos 

respectivos materiais impressos foi um mosaico rico por sua diversidade, muitas 

vezes com opiniões antagônicas e, ao mesmo tempo, significativo pelos pontos em 

comum que apresentam, porém uma das funções do educador e da educadora é estar 

alerta para esta diversidade de visões, explicitando-as e trabalhando com elas, para 

isso precisam estar preparados para utilizar os diferentes materiais que estão ao seu 

alcance. Em resumo, buscou-se fomentar os debates em torno da importante questão 

que é a publicação de materiais voltados para a Educação Ambiental em nosso país. 

VIEZZER et ai apud TRABJER & COSTA (2001) avaliaram materiais 

escritos em EA, especificamente cartilhas que enfatizam a EA e que são utilizadas no 

ensino formal no Brasil, utilizando-se como critério de avaliação a reflexão sobre a 

articulação entre a educação popular e a educação ambiental, bem como os 

pressupostos da EA definidos a partir da Conferência de Tbilisi (1997}. No resultado 

desta avaliação, procurou-se apontar alguns aspectos relevantes na elaboração de 

cartilhas de EA. na perspectiva de estimular um processo pedagógico popular e 

transformador da realidade sócio-ambiental. 

Outra avaliação realizada foi no universo das publicações literárias e 

materiais paradidáticos elaborados no Brasil, com o objetivo de observar como esses 

materiais tratam as relações de gênero enquanto relações sociais. Para o tratamento 

desses materiais levou-se em consideração o gênero relacionado ao meio 

ambiente/qualidade de vida como uma categoria de análise sociológica. 

TRAJBER & COSTA ( opt.cit.) deram continuidade ao projeto de avaliação 

dos materiais produzidos e utilizados para educação ambiental realizando o 

diagnóstico dos materiais audiovisuais e multimídia em educação ambiental. O 

objetivo foi apontar caminhos ou diretrizes que possam contribuir para a elaboração 

de novos materiais que ajudarão educadores e educadoras a utilizá-los em educação 

para o ambiente. 
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Segundo CARVALHO (2000), existe wna grande dificuldade em avaliar-se 

os trabalhos realizados em EA devido a falta de urna forma sistematizada de 

avaliação. Assim, não há elementos de retomo para o trabalho em EA ou para quem 

o executa. Muitas vezes esses processos assistemáticos de avaliação passam 

desapercebidos pelos executores dos trabalhos, porém são relevantes. Na verdade, 

deve-se procurar desenvolver instrumentos sistemáticos para a avaliação da EA. 

Dessa forma, a ênfase em analisar as atividades da chamada Educação 

Ambiental no âmbito da educação formal, dá-se, sobretudo, pela necessidade de 

compreender como os problemas ambientais do espaço urbano/rural estão sendo 

tratados nas escolas e de procurar revelar se as atividades desenvolvidas estão 

permitindo a realização de práticas integradoras no ensino, necessárias ao 

desenvolvimento de um mundo mais habitável e na formação de cidadãos 

conscientes (BORTOLOZZI & PEREZ FILHO, 2000). 

O processo de avaliação deve estar integrado ao processo de aprendizagem, 

que precisa ser acompanhado de um "feedback" imediato, pois deverá fornecer dados 

ao aluno e ao professor para corrigir e levar adiante o mesmo processo (MAZETO 

apud PRATES, 2000). 
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4. METODOLOGIA 

Os procedimentos para a realização do projeto desta dissertação, apresentados 

a seguir, visaram à preparação de um censo diagnóstico sobre informações do 

Município de São Carlos, Estado de São Paulo, em relação às ações e práticas 

existentes na região para a Educação Ambiental Formal no Ensino Público 

Fundamental e Médio. Assim, foram propostas etapas para o cumprimento da coleta, 

organização e avaliação dos dados. 

As etapas descritas na Tabela 2 foram rigorosamente implementadas a fim de 

permitir uma análise crítica qualitativa e quantitativa dos resultados obtidos a partir 

das fontes pesquisadas. 

4.1 Levantamento da Rede de Escolas Públicas e Privadas do Município de São 

Carlos 

Foram utilizados dados quantitativos coletados (número de escolas, alunos e 

professores) junto à Diretoria Regional de Ensino de São Carlos e a Secretaria 

Municipal de Educação. Os dados foram organizados de acordo com a divisão do 

Ensino Básico: Fundamental e Médio para cada escola. 

4.2 Procedimentos para a Realização de Diagnóstico em Educação Ambiental 

(EA) no Município de São Carlos- Coleta, Organização e Avaliação de Dados 

A avaliação da situação da EA no Município de São Carlos compreendeu 

coletas de informações junto aos órgãos da Diretoria Regional de Ensino e da 

Secretaria Municipal de Educação, bem como a aplicação de um questionário 

diretamente realizado junto às Escolas Estaduais, Escolas Municipais de Ensino 

Básico, Diretoria Regional de Ensino, Secretaria Municipal de Educação e Centro de 

Divulgação Científica e Cultural da USP. 

As etapas de trabalho foram relacionadas na Tabela 2 e as justificativas e 

ações de cada uma também constam da mesma tabela. Para facilitar o entendimento 

das regiões políticas e geográficas do Município citadas durante o levantamento dos 
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dados, foi construído um mapa indicando a localização de cada área diagnosticada. 

Como base, o esquema cartográfico considerou o mapa do Município de São Carlos 

(Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento - Educação, gentilmente 

cedido no ano de 2001 ), organizado em oito setores de gerenciamento das escolas 

estaduais pela DE. Segundo este órgão, para auxiliar a setorização das escolas, foram 

utilizadas como marcos divisórios, as barreiras fisicas existentes no Município, tais 

como a malha ferroviária, córregos, avenidas, ruas e rodovias. 

Tabela 2. Etapas de Trabalho do Projeto. 

ETAPAS JUSTIFICATIVAS 
1. Contatos: - Levantamento de dados 
- Diretoria Regional de oficiais sobre Projetos e 
Ensino; Trabalhos de EA no Ensino 
- Secretaria Municipal Fundamental e Médio 
de Educação; Formal nos órgãos 
- Núcleo de EA - públicos; 
governamentais e não- - Avaliação do estágio e 
governamentais; compreensão sobre EA da 
- CDCC/USP comunidade escolar. 

AÇÕES 
- Apresentação do projeto através de 
carta oficial aos responsáveis pela 
pasta; 
- Aplicação de questionário e 
realização de entrevista com 
supervisor de ensino da Diretoria 
Regional de Ensino, responsável 
pela seção de EA na Secretaria 
Municipal de ·Educação; 
representante de EA formal do 
NEA; bióloga responsável pela EA 
no CDCC/USP. 

2. Contato direto com 
as escolas públicas 
estaduais e municipais 
de Ensino Fundamental 
e Médio do Município 
de São Carlos. 

- Levantamento de ações - Apresentação do projeto através de 
em EA nas escolas; 
- Avaliação do estágio e 
compreensão sobre EA da 
comunidade escolar. 

carta oficial; 
- Aplicação de questionário e 
realização de entrevista com -
Apresentação de questionário e 
realização de entrevista com 
Diretores, . Coordenadores 
Pedagógicos e Professores nas 
escolas. 

3. Tratamento - Apresentação dos - Os dados foram tratados e 
estatístico dos dados resultados no formato apresentados em gráficos, no 
obtidos, compilação das audiovisual. formato para CD-Rom com o fim de 
informações e disponibilizá-los à sociedade. 
confecção de um CD-
Rom. 
4. Preparação da - Caracterização das áreas - Elaboração de um mapa 
representação 
càrtográfica em EA do 
Município de São 

diagnosticadas. esquemático e explicativo indicando 
ações em EA no município, bem 
como o número de escolas do 
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Carlos. Ensino Fundamental e Médio. o 
mapa procurará ainda contemplar a 
região política e geográfica e seus 
recursos hídricos. 

5. Avaliação dos dados - Gerar possíveis - Os dados foram tratados e 
obtidos. indicadores para o apresentados em gráficos, no 

acompanhamento do setor formato para CD-Rom com o fim de 
educacional no tema meio disponibilizá-los à sociedade como 
ambiente. contribuição aos trabalhos de gestão 
- Apresentação dos ambiental e políticas públicas do 
resultados no formato Município de São Carlos. 
audiovisual. 

4.2.1 Questionários de Coleta de Dados Aplicados na Pesquisa 

Na presente dissertação de mestrado, a abordagem para realizar o diagnóstico 

da EA no Ensino Básico no âmbito dos níveis Fundamental e Médio, adotoú a 

pesquisa prospectiva de campo através de questionários e entrevistas. A pesquisa de 

campo foi feita com base no sistema do IBGE (www.ibge.gov.br, 2001), no qual os 

questionários dirigidos à população servem como base ao tratamento estatístico das 

amostras. 

Foram elaborados dois questionários de forma estruturada, constituídos por 

questões fechadas e semi-abertas. O primeiro (Anexo 7) foi utilizado como roteiro na 

etapa 1, Tabela 2. O segundo questionário (Anexo 8) foi empregado nas escolas 

com estrutura semelhante ao primeiro, ou seja, questões fechadas e semi-abertas, 

possibilitando a complementação das respostas e permitindo uma maior liberdade de 

expressão dos participantes. As questões foram também utilizadas na maioria das 

entrevistas realizadas pessoalmente, como um guia dos tópicos principais abordados. 

O conteúdo dos questionários foi elaborado com base em referenciais teóricos 

em EA, tal como os preconizados na Agenda 21 e no PRONEA, além de identificar 

temas ambientais trabalhados no ensino básico formal, bem como aqueles que 

envolveram as escolas, mas não estavam diretamente ligados ao currículo escolar. 

Também se buscou levantar outras informações relevantes para o diagnóstico 

pretendido, ou seja: 

a natureza dos trabalhos, a justificativa da escolha do tema e os objetivos; 

a forma que foi desenvolvido o trabalho: projetos, inserção curricular; 



o período que foi desenvolvido; 

a existência de financiamento de outros órgãos externos à escola; 

a existência de parcerias do setor público e privado; 
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o envolvimento de alunos, professores, diretores e outros sujeitos ligados às 

escolas; 

o local onde foi desenvolvido o trabalho; 

a natureza do material didático utilizado; 

a área de formação dos professores e capacitação pedagógica. 

4.2.2 Organização dos Dados 

Buscando-se a melhor organização dos dados coletados, foram inicialmente 

criados itens a serem tabelados, que relacionaram as informações obtidas de acordo 

com os órgãos - DE, SMEC e escolas estaduais e municipais consultados. Assim, as 

quatro tabelas geradas incluíram o rol de escolas, o nível de ensino, o público alvo, a 

natureza da atividade em EA, o local de aplicação das atividades em EA, a época das 

atividades, os temas abordados em EA, os objetivos e justificativas das atividades, as 

áreas de conhecimento, os materiais didáticos utilizados e as parcerias. 

As quatro tabelas anteriores possibilitaram a categorização e a percepção de 

novas classificações dos dados. Assim, os dados foram primeiramente organizados 

em categorias definidas a seguir: - grupos temáticos em EA; - freqüência das 

atividades de EA desenvolvidas - freqüência das práticas em EA de acordo com os 

grupos temáticos; - tratamento estatístico considerando interdisciplinaridade e 

inclusão da temática ambiental no currículo escolar; - tratamento estatístico do 

público alvo envolvido nos trabalhos; - análise dos cursos de capacitação de 

professores em EA; -base das parcerias entre escolas e universidades. Estes 

agrupamentos foram individualmente organizados de acordo com suas 

particularidades, como segue: 

Grupos temáticos - inicialmente foram identificados todos os temas trabalhos nas 

escolas e posteriormente agrupados em sub-grupos, considerando-se a grande 

variedade dos temas desenvolvidos nas EEs, EMEBs, DE e SMEC; estes grupos 
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foram criados de acordo com o enfoque e natureza dos diversos temas. Os dados 

foram apresentados em forma de gráficos de barras que mostraram as ocorrências 

dos grupos temáticos. Além disso, para uma classificação simples, os temas foram 

novamente organizados em quatro assuntos que constituíram o que denominou-se 

eixos temáticos. 

Freqüência das atividades de EA desenvolvidas - a freqüência das atividades 

desenvolvidas em EA correspondeu a análise do período de 1993 a 2002 e estão 

apresentadas em tabelas e em gráficos temporais de linha. 

Interdisciplinaridade e inclusão da temática ambiental no currículo escolar - os 

professores e outros profissionais das escolas possuem diferentes formações 

escolares e acadêmicas. Esta diversidade é potencialmente favorável para se trabalhar 

interdisciplinarmente a questão ambiental nas escolas. A inclusão da temática 

ambiental no currículo escolar é recomendada pelos PCNs, permitindo uma aplicação 

didática transversal. As disciplinas que trabalharam a temática foram identificadas a 

partir dos questionários, possibilitando um tratamento categorizado e estatístico 

simples das disciplinas que mais se envolveram com a EA. 

Público alvo envolvido nos trabalhos - o levantamento geral dos dados permitiu a 

detecção do público alvo que esteve envolvido nas atividades de EA nas escolas, 

bem como na DE e na SMEC. A partir desta observação foram identificadas algumas 

variáveis que revelaram o percentual da participação dos diversos sujeitos executores 

dessas atividades, tomando-se como base de cálculos os totais individualizados dos 

projetos e trabalhos desenvolvidos nas EEs, EMEBs, DE e S.MEC. 

Cursos de capacitação de professores em EA - através da aplicação dos questionários 

e das entrevistas realizadas, bem como, particularmente nesse item foram também 

consideradas informações do encontro de EA realizado com os professores da rede 

pública do Município de São Carlos (Anexo 16), pôde-se realizar um levantamento 
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do número de c~sos voltados à questão ambiental realizados em São Carlos no 

período de 1993-2002. 

Base das parcerias entre escolas e universidades - a pesquisa possibilitou apurar 

algumas atividades de EA apoiadas, financiadas e estimuladas por diferentes 

parceiros, tais como universidades, órgãos públicos de fomento à pesquisa, prefeitura 

e outros. Os dados também revelaram o grau de participação externa ao sistema 

público de ensino do Município de São Carlos e a necessidade de urna colaboração 

permanente entre escola e sociedade. 

4.2.3 Avaliação dos Dados 

Os projetos e trabalhos desenvolvidos no âmbito escolar puderam ser 

identificados através do levantamento realizado~ porém a avaliação sobre sua 

qualidade poderá ou não ser percebida pelas partes envolvidas nas atividades. Por 

outro lado, o levantamento mostrou a quantidade, freqüência, sujeitos envolvidos, 

parcerias e outros aspectos que podem ser interpretados pelo leitor. 

Após a organização dos dados procedeu-se a avaliação utilizando-se o 

método estatístico descritivo (BARBETT A, 1998) que possibilitou apurar a 

dimensão representativa da amostragem feita, mostrando a freqüência dos projetos 

desenvolvidos nas escolas, a capacitação dos professores da rede pública, as 

parcerias e convênios existentes entre escolas e instituições públicas e privadas, a 

interdisciplinaridade no tratamento da temática, grau de envolvimento dos diversos 

sujeitos da escola. Possíveis indicadores para o acompanhamento do setor 

educacional no tema meio ambiente foram gerados a partir desta análise descritiva. 

4.2.4 Mapa Diagnóstico 

Os dados levantados sobre a EA nas escolas possibilitaram a confecção de um 

mapa diagnóstico do Município de São Carlos (Anexo 18) identificando todas as 

escolas públicas municipais e estaduais, bem como a UFSCar, a USP, o CDCC, a DE 

e a SMEC. Neste mapa diagnóstico pode-se observar toda a hidrografia do Municipio 
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e também as principais regiões, cujas ações e práticas de EA foram fomentadas nas 

do ensino fundamental e médio da rede pública. Este mapa é a síntese de boa parte 

das informações coletadas na pesquisa. 

4.2.5 Instrumento de Gestão - CD-Rom 

Os dados foram organizados de forma a possibilitar sua utilização pela 

comunidade em geral, particularmente a do município de São Carlos, pela 

Coordenação de Educação Ambiental do l\ffiC, pelo INEP, com fins de censo da EA 

regional e/ou como um instrumento para a gestão de políticas públicas e até mesmo 

para contribuir na construção da Agenda 21 local. Para isso, os dados foram tratados 

em tabelas e gráficos, bem como didaticamente contextualizados com um fim de 

gerar um material simples e disponível em CD-rom. 

Este instrumento possibilitará a democratização das informações desta 

pesquisa em Educação Ambiental, proporcionando conteúdos de qualidade, 

igualdade de acesso ao conhecimento e contribuindo para capacitação profissional de 

educação ambiental no ensino formal. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As Tabelas 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 e 14, que compõem esse capítulo, serão 

organizadas logo após o item 7 - Referências Bibliográficas, pois foi a forma mais 

adequada de apresentá-las, devido a quantidade de informações. 

Como anteriormente justificado, foi a necessidade de esclarecer com fins de 

diagnóstico, a atual situação das práticas voltadas à Educação Ambiental nas escolas 

públicas do Ensino Fundamental e Médio do Município de São Carlos- SP, o mote 

orientador dos instrumentos empregados na metodologia da presente dissertação de 

mestrado. Dessa forma, realizou-se um censo de caráter investigativo e semi

analítico sobre a EA nas escolas públicas de São Carlos nos últimos anos. Através de 

etapas rigorosamente implementadas, foi possível formular um diagnóstico sobre o 

número de projetos educacionais desenvolvidos no âmbito escolar que envolveu a 

EA em suas práticas pedagógicas, destacar os temas mais comuns estudados pelos 

professores e alunos, bem como avaliar a evolução da EA nas escolas. Ao término do 

trabalho, vislumbrou-se a importância dos resultados como suporte a mecanismos 

facilitadores de políticas públicas para a gestão da educação ambiental formal e não

formal de São Carlos, contribuindo com futuros planejamentos das ações educativas 

e como fonte de pesquisa p~a projetos de gestão sócio-ambiental voltados para o 

desenvolvimento sustentável da EA da região. 

As etapas do trabalho mostraram a importância da coleta de informações 

através de diferentes fontes, desde, por exemplo, a pesquisa na rede eletrônica para a 

composição preliminar da rede de escolas públicas, como a entrevista pessoal com 

professores, coordenadores e/ou diretores das escolas. 

Não foi objeto desse trabalho apontar falhas ou auto-avaliar os procedimentos 

escolliidos como metodologia, contudo, alguns comentários nesse sentido serão 

feitos no texto a seguir. 
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5.1 Levantamento da Rede de Escolas Públicas e Privadas do Município de São 

Carlos 

5.1.1 Uma Visão Geral do Município de São Carlos 

O município de São Carlos localiza-se na região central do Estado de São 

Paulo, no sudeste do Brasil a aproximadamente 228 km da capital; apresenta 

atividades industriais e de agropecuária. As atividades agrícola e pecuária incluem as 

produções ele laranja, cana-de-açúcar, tomate, café, milho, arroz, ovos, frango e 

carne. A cidade é considerada um dos pólos de alta tecnologia no Brasil, abrigando 

nesse segmento cerca de setenta indústrias. A Figura 1 mostra um mapa ilustrativo 

elo Estado de São Paulo, destacando o município de São Carlos (azul) em relação a 

Capital (em vermelho). 

São José do 
Rio Preto • 

Presidente 

Brasília B 1 H · t l i! e o onzon c 

Ribeirão 
• Preto 

Prudente sifo. Çarli}S 
• • 

Bauru• Limeira • 

Campinas 

Rio lle 
Janeiro 
.;-. 

• São José 
dos Campos 

lo 

Figura 1. Mapa ilustrativo do Estado de São Paulo, destacando o município de São 

Carlos em relação a capital (Fonte: Tema Propagandas, 2000). 
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São Carlos possui aproximadamente 192.998 habitantes na área urbana e 

9.565 habitantes na área rural. Compensando o custo de vida relativamente alto para 

o interior, a cidade oferece um dos melhores níveis brasileiros em serviços sociais, 

educacionais, de segurança e emprego (Censo, 2000). São duas as universidades 

públicas no município, a Universidade de São Paulo, USP e a Universidade Federal 

de São Carlos, UFSCar, ainda, integram a cidade, duas unidades de pesquisa da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-pecuária - EMBRAP A e duas faculdades 

particulares. Em números, são aproximadamente 8 mil universitários e 2.500 

pesquisadores (Jornal A Folha de São Paulo, 2000). 

Particularmente, a USP apresenta três institutos de pesquisas (Física, Química 

e Matemática) e a Escola de Engenharia de São Carlos, que oferece 39 cursos, sendo 

12 de graduação, 14 de mestrado e 12 de doutorado. O enfoque substancial da Escola 

é dado às áreas de exatas e tecnologia, somando-se cursos de pós-graduação voltados 

para as questões ambientais, como os oferecidos no âmbito do Departamento de 

Hidráulica e Saneamento e um curso recente, o de Engenharia Ambiental. O 

Departamento de Hidráulica e Saneamento congrega o Centro de Recursos Hídrjcos 

e Ecologia Aplicada - CHREA, localizado às margens da Represa do Lobo em 

Itirapina, no centro do Estado de São Paulo, em urna região cujo bioma principal é o 

cerrado. Possui toda infra-estrutura adequada (laboratórios, biblioteca especializada, 

refeitório, etc.) para trabalhos de pesquisa e ensino inclusive como apoio ao 

Programa de Pós-graduação em .. Ciências da Engenharia Ambiental .. , rúvel de 

mestrado e doutorado, com tópicos em Educação Ambiental, também oferecidos pela 

instituicão (www.shs.eesc.sc.usp.br/crhea, 2002). 

A única universidade federal brasileira localizada no interior do Estado de 

São Paulo, a UFSCar sempre se destacou pelo alto nível de qualificação de seu corpo 

docente, em que 96,31% são doutores ou mestres, representando o maior índice entre 

todas as instituições federais de ensino superior. O campus principal possui uma área 

de 645 hectares. Nele, estão concentrados 24 dos 25 cursos de graduação, 27 dos 30 

departamentos e todos os programas de pós-graduação, pertencentes a três centros: 

de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), de Ciências Exatas e de Tecnologia 

(CCET) e de Educação de Ciências Humanas (CECH). A UFSCar ainda possui 
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atividades na cidade de Araras/SP, em que se encontra instalado o Centro de 

Ciências Agrárias (CCA), e nos municípios paulistas de Anhembi, Valparaíso e 

Piracicaba (área fisica total de 302,8 hectares). 

A UFSCar criou em 1993 a Coordenadoria Especial para o Meio Ambiente -

CEMA que tem por finalidade planejar e coordenar as atividades relacionadas ao 

meio ambiente no âmbito de seus campi, São Carlos e Araras. A CEMA vem 

direcionando seus esforços à promoção de eventos que facilitem a troca de 

conhecimentos e experiências e que venham propiciar o debate para a construção de 

uma política ambiental compatível com os reais desejos e necessidades da UFSCar, 

sem perder de vista o seu contexto, buscando alternativas sustentáveis que possam 

garantir a integridade do meio ambiente de hoje, e para as futuras gerações 

(CEMAIUFSCar, 2001). 

Algumas práticas voltadas ao meio ambiente vêm se materializando dentro do 

campus da UFSCar envolvendo não só a comunidade universitária, mas também 

outros seguimentos da sociedade são-carlense, como, por exemplo, a participação de 

crianças de escolas públicas e privadas do ensino fundamental do município de São 

Carlos junto ao Programa Especial de Treinamento - PET, trabalhando temas como o 
' 

processo de reciclagem de papel. A UFSCar tem cinco grupos PET que incluem as 

á!e ãs de Biologia, Engenharia de Produção Materiais, Engenharia Química, 

Matemática e Química. (INFORMANDO, 2001). 

Em 1999, a Pró-Reitoria de Administração da UFSCar financiou através de 

recursos próprios o Programa "Apoio às Atividades de Extensão" que envolveu a. 

realização de vários projetos, tais como: Educação Ambiental utilizando a trilha da 

natureza; condições de vida em São Carlos; programa de atendimento às crianças de 

escolas; caracterização das condições de saúde de crianças da rede Municipal. 

Especificamente, o Projeto de EA utilizando a trilha da natureza, recebeu várias 

crianças do ensino fundamental de escolas públicas e privadas que realizavam visitas 

orientadas e previamente agendadas em uma área de proteção permanente, localizada 

no campus da UFSCar, composta de mata nativa com a predominância da espécie 

"cerrado" (www.ufscar.br, 2003). 
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Outros temas ambientais vêm sendo discutidos em eventos promovidos pela 

UFSCar, visando a conscientização e mudança de compotiamento da comunidade 

universitária e abe11a à população local e globaL 

O jornal O Estado de São Paulo, 2000, apontou São Carlos como a "Boston 

Brasileira" pelo seu vigor acadêmico, tecnológico e industrial. Outros meios de mídia 

denominam o município de "Capital da Tecnologia". Deve-se ainda destacar que 

dentre as cidades médias brasileiras, São Carlos registra uma grande concentração de 

cientistas e pesquisadores, sendo l pesquisador doutor - PhD para cada 230 

habitantes e l pesquisador para cada 42 habitantes. 

E possível afirmar que o Município de São Carlos é um dos pólos 

tecnológicos, educacionais e científicos mais impotiantes do país 

(www. websaocarlos.com.br/saocarlos/geografia.asp, 2002). É certo que, as áreas das 

engenharias, a competitividade e a capacitação tecnológica merecem um destaque 

pa1iicular dentro dos novos paradigmas da globalização, não somente pelo papel que 

ocupam na economia no cenário mundial, mas, sobretudo, pelo grande reflexo que 

trazem em setores como transporte, indústria, energia, meio ambiente e saúde 

(www.cnpq.br, 2002). 

Na unidade geográfica e política de São Carlos reúnem-se diferentes grupos 

de profissionais oriundos das Universidades Públicas, Faculdades Privadas, Escolas 

do Ensino Básico, Núcleos Ambientais e Entidades Não Governamentais que se 

dedicam aos mais variados niveis do conhecimento sobre as questões ambientais da 

região. Assim, instrumentos de elevado valor social e econômico podem ser 

encontrados em projetos tecnológicos e acadêmicos nas universidades e outras 

entidades educacionais, bem como ações e práticas a fim de promover soluções 

seguras e adequadas para o desenvolvimento criterioso de toda a sociedade. 

Sem dúvida, um município como o de São Carlos, que possui reconhecimento 

nacional e internacional em várias áreas de Ciência e Tecnologia, em que também se 

destaca nas ciências ambientais, deve possuir uma avaliação, ainda que simplista, 

sobre a educação de suas crianças e jovens (bem como, indiretamente dos 

professores do ensino básico) em relação à diferentes temas que se apresentam no 

dia-a-dia da cidade. 
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No âmbito desse trabalho, optou-se pelo diagnóstico da EA nas escolas da 

rede pública, uma vez que a temática é de extrema importância para a educação 

como um todo de uma região altamente privilegiada em relação ao Brasil. 

lniciahnente, foram organizados dados com base nos levantamentos preliminares 

referentes ao número de alunos e de escolas da rede pública de ensino. 

Posteriormente, considerando-se a importância do nível de vida, número de 

habitantes, número de universidades e centros de pesquisas da cidade de São Carlos, 

procurou-se organizar os dados de maneira detalhada. As informações sobre as 

questões sociais não foram diretamente contempladas nos levantamentos realizados 

nos órgãos e escolas públicas objetos desta pesquisa, porém são mencionadas no 

texto em alguns momentos da discussão dos resultados. 

5.1.2 O Ensino Básico em São Carlos - Censo Escolar 

... 
Para compor o panorama educacional quantitativo de São Carlos, a Tabela 3 

(organizada logo após as referências bibliográficas) apresenta os dados do Censo 

Escolar do MEC (www.inep.gov.br/censo/escolar, 2002), em que estão relacionados 

o número de escolas públicas e privadas do município e o número de alunos 

matriculados. O levantamento numérico, contudo, foi considerado preliminar 

realizado pelo censo escolar em 2002. 

As Tabelas 4, 5 e 6 (organizadas logo após as referências bibliográficas) 

apresentam números que complementam o universo apresentado na Tabela 3 de 

alunos matriculados, escolas e professores da rede pública estadual do Ensino 

Fundamental e Médio (Planilhas oficiais da Secretaria da Educação datadas de 

06/09/2001, disporuveis na Diretoria de Ensino de São Carlos). Dados referentes ao 

Ensino Fundamental da rede municipal foram obtidos diretamente da Secretaria 

Municipal de Educação. A rede municipal de ensino do Município de São Carlos 

possui apenas os ruveis da Educação Infantil - EMEis e do Ensino Fundamental -

EMEBs. 



5.2 Realização do Diagnóstico em Educação Ambiental (EA) no Município de 

São Carlos - Coleta, Organização e Avaliação de Dados 

5.2.1 Coleta de dados junto aos Orgãos Públicos Gestores e Outros 
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Os instrwnentos adotados para realização deste trabalho foram os 

questionários e entrevistas. Porém, tomou-se o cuidado de integrar a visão subjetiva, 

fidedii?Ila e essencial do pesquisador durante os contatos com as unidades visitadas. 

Estes instrumentos foram baseados no modelo de trabalho do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística- IBGE, cujo modelo é aceito e respeitado. 

O IBGE se constitui no principal provedor de dados e informações do país, 

que atendem às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem 

como dos órgãos das esferas governamentais federal, estadual e municipal. Suas 

pesquisas são realizadas com a utilização de diversos instrumentos, sendo que o 

questionário e a entrevista são ferramentas eficazes para a coleta das informações 

necessárias ao conhecimento da realidade do Brasil e ao exercício da cidadania. 

A crescente necessidade de informações de natureza demográfica e 

socioeconômica detalhadas para o rúvel municipal, a necessidade de otimização dos 

recursos disporúveis e a premência na obtenção de resultados com maior rapidez e 

melhor orecisão têm levado à utilização da amostragem probabilística nos trabalhos 

censitários cada vez em maior escala. 

Dessa forma, durante a coleta dos Censos Demográficos têm sido usados dois 

modelos de questionários, sendo que em cada domicílio é aplicado somente um dos 

modelos. Um deles, simplificado, que denominamos Questionário Básico e outro, 

bem mais extenso e complexo, denominado Questionário da Amostra, selecionado 

através de amostragem probabilística. Este último contém todas as perguntas do 

questionário básico e mais um conjunto de quesitos sobre temas como educação, 

religião, deficiência, migração, fecundidade, trabalho e rendimento, entre outros. 

A elaboração dos questionários utilizados no Censo Demográfico do IBGE 

condicionou-se à definição do conteúdo investigado e levou em conta aspecws como 

a finalidade do uso das informações (respeitadas as demandas prioritànas e atUai:) 
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dos usuários dos censos demográficos), as recomendações internacionais, a 

experiência internacional e a consistência com a série histórica. Cabe lembrar que a 

definição se deu após ampla consulta a diversos segmentos representativos da 

sociedade e discussões internas envolvendo técnicos e analistas da Instituição, nas 

áreas de estatística, economia, sociologia, demografia, educação, saúde, etc. 

Ressalta-se, ainda, a presença da Comissão Consultiva do Censo Demográfico, 

formada por especialistas de projeção nacional, que acompanharam junto com o 

IDGE todo o planejamento do Censo Demográfico 2000, aí incluída a definição do 

conteúdo temático. O IBGE realizou também com essa finalidade testes e provas

pilotos até atingir a forma final dos questionários. 

O conjunto de informações dos questionários constitui as informações básicas 

censitárias obtidas para 100% da população, o que se convenciona chamar de 

conjunto universo. Essas informações básicas foram determinadas em função da 

premência da necessidade dos dados tendo em vista as seguintes necessidades e/ou 

vantagens: a constmção de uma série de indicadores demográficos e 

socioeconômicos; a garantia da coleta e aplicação dos questionários em curto espaço 

de tempo, o que evidencia a número reduzido e a simplicidade requerida de quesitos 

que devem fazer parte do Questionário Básico; a liberação das informações para a 

sociedade com maior rapidez; a alimentação do processo de estimação da amostra do 

Censo e a utilização das informações censitárias para o planejamento das amostras 

das pesqmsas domiciliares a serem realizadas no período intercensitário 

(http://wvvw.ibge.gov.br/censo/questionarios.shtm, 2003). 

Os censos populacionais constituem a única fonte de informação sobre a 

situação de vida da população nos municípios e localidades. As realidades locais, 

rurais ou urbanas, dependem dos censos para serem conhecidas e atualizadas. 

Informações imprescindíveis são apresentadas pelos censos na definição ele 

políticas públicas estaduais e mUiúcipais e para a tomada de decisões de 

investimento, sejam eles provenientes da iniciativa privada ou de qualquer nível de 

governo. Entre as principais utilizações dos resultados censitários estão as de: 

acompanhar o crescimento, a distribuição geográfica e a evolução de outras 

características ela população ao longo do tempo, fornecendo parâmetros para o 
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cálculo da Previdência Social; identificar áreas de investimentos prioritários em 

saúde, educação, habitação, transporte, energia, programas de assistência à inlancia e 

à velhice; selecionar locais que necessitam de programas de estímulo ao crescimento 

econômico e desenvolvimento social; fornecer as referências para as projeções 

populacionais com base nas quais é definida a representação política do país; 

fundamentar diagnósticos e reivindicações, pelos cidadãos, de maior atenção dos 

governos estadual ou municipal para problemas locais e específicos, como de 

insuficiência da rede de água e esgoto, de atendimento médico ou escolar, etc.; 

subsidiar as comunidades acadêmica e técnico-científicas em seus estudos e projetos. 

Se é verdade que apenas as sociedades que conhecem a si mesmas podem 

planejar e constmir os seus futuros, o Brasil já pertence ou caminha rapidamente para 

esse gmpo de países. Crescem, tremendamente, as demandas em nosso país, por 

informações cada vez mais detalhadas e desagregadas geograficamente. A 

descentralização político-administrativa, reinstalada com a redemocratização, e a 

reforma constitucional de 1988, aumentaram muito a relevância dos censos. Prefeitos 

e governadores, órgãos de planejamento municipais e estaduais, investidos de maior 

autonomia e de novas responsabilidades, dependem hoje, como nunca, dos censos 

para definirem suas políticas com base em informações atualizadas sobre a 

população sob suas jurisdições. Mas as demandas por informações desagregadas vêm 

também de outras esferas, que vão do setor não-governamental e privado, à do 

governo federal (http://www.ibge.gov.br/censo/importancia.shtm, 2003). 

Tal como na pesquisa censitária do ffiGE, conhecer a realidade da prática da 

EA nas escolas públicas do Município de São Carlos, através de um diagnóstico, é 

fi.mdamental para se planejar e constmir ações voltadas à gestão ambiental desta 

região. 

No presente trabalho, as atividades para a obtenção da amostragem 

aconteceram em dois períodos distintos, ou seja, no mês de setembro de 200 I e entre 

a segunda quinzena do mês de fevereiro até o mês de abril de 2002. A interrupção 

havida entre o mês de outubro de 2001 e a primeira quinzena de fevereiro de 2002 

deveu-se a atividades de recuperação de alunos que não obtiveram rendimento 

escolar satisfatório, exames finais do ano letivo, planejamento pedagógico do ano 
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letivo vindouro e férias de professores nos meses de janeiro e fevereiro. Estes foram 

fatos que provocaram um atraso no levantamento dos dados junto as UEs, porém sem 

prejuízo à qualidade das infonnações posteriormente coletadas. 

No mês de setembro de 2001 a coleta de dados foi feita junto a DE, 

mantendo-se no contato inicial a exposição dos objetivos do projeto de mestrado 

(Anexo 1 - carta encaminhada à Proj Maria Tereza Moretti Vi/icev, Dirigente 

Regional de Ensino da Diretoria de Ensino da Região de São Carlos). Nesta ocasião, 

a preciosa colaboração do Prof Edvaldo Valéria Franco de Oliveira, Supervisor de 

Ensino da Diretoria de Ensino da Região de São Carlos, foi essencial na separação 

dos processos e demais documentos contendo os registros das atividades e dos 

projetos realizados em EA no âmbito da rede estadual de ensino. Para coletar as 

informações dos documentos e registros da DE, o pesquisador utilizou o questionário 

apenas como um roteiro a fim de facilitar a análise e selecão de infonnacões 

consideradas relevantes. 

Esta primeira etapa foi concluída aproximadamente em uma semana, 

executada pelo pesquisador, como descrito na metodologia, por meio de visitas 

realizadas pessoalmente à DE. Na seqüência, os dados obtidos foram compilados 

como organizado nas Tabelas de 4 a 7. 

A Tabela 7 (organizada logo após as referências bibliográficas) mostra o 

registro das atividades de Educação Ambiental desenvolvidas junto à Delegacia de 

Ensino de São Carlos e à Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município 

de São Carlos, podendo ser observada no item 5.2.4. 

Os registros escritos e outros documentos consultados na DE . continham 

informações de atividades voltadas à EA relativas ao período de 1995 a 2000. Os 

temas desenvolvidos neste período abordaram os seguintes enfoques: bacia 

hidrográfica, uso da trilha da natureza, EA na bacia hidrográfica, lixo no ambiente, 

águas doces, resíduos sólidos, consumo e meio ambiente. As atividades aconteceram 

como cursos para a fonnação e capacitação de professores do Ensino Fundamental e 

Médio da rede estadual de ensino e visitas orientadas ao CDCC/USP. 

Eni 1995, foi realizado um curso de capacitação para professores e diretores 

de UEs sobre bacias hidrográficas e seus componentes. No ano de 2000, a DE 



) 

42 

desenvolveu um proieto sobre a auestão do lixo. onde envolveu orofessores e alunos 

do Ensino Fundamental e Médio. Outras atividades direcionadas a alunos da rede de 

ensino não foram encontradas nos registros disponibilizados ao pesquisador. 

Observa-se, também, na Tabela 7 que a UFSCar, a USP e a Prefeitura 

Municipal de São Carlos foram parceiras nas atividades de EA desenvolvidas pela 

DE. Na mesma tabela foram compilados os resultados obtidos durante a pesquisa na 

SMEC. 

Na coleta de informações junto a S:MEC, adotou-se o mesmo procedimento 

do contato inicial (Anexo 2 - carta encaminhada à Proj Marina Silveira Falhares, 

Secretária de Educação e Cultura do Município de São Carlos). Pôde-se constatar 

nessa unidade oficial, a não disponibilidade de registros das atividades desenvolvidas 

em EA no âmbito municipal. No entanto, as informações disponibilizadas pela S~a. 

Sandra Fagionato Ruffino, responsável pela Secretaria de Educação Ambiental da 

SMEC foram organizadas na Tabela 7. 

Os trabalhos de EA identificados na S:MEC foram desenvolvidos durante os 

anos de 1999 e 2000. Os temas foram executados através de projetos que abordaram 

temas como o consumo e o meio ambiente, trilhas da nature~ águas doces e 

resíduos sólidos. O principal objetivo dessas práticas foi o de conscientizar e 

capacitar professores e diretores das EMEBs. A SMEC teve como instituições 

parceiras a UFSCar, a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e a Unesp de 

Araraquara. 

Considerando as atividades que vêm sendo desenvolvidas desde 1986 pelo . 

Centro de Divulgação Científica e Cultural - CDCC e Centro de Recursos Hídricos e 

Ecologia Aplicada - CRHEA, através do programa "Sistema de atualização de 

professores de Ciências e Geografia com a utilização da Bacia Hidrográfica como 

unidade de estudo", e dos programas decorrentes deste, bem com pelo importante 

envolvimento e preocupação com a temática ambiental, procurou-se coletar 

informações junto a essas unidades, que estivessem relacionadas ao ensino básico do 

município. 

O CDCC, criado em 1981, tem como principal objetivo assessorar os 

professores de 1° e 2° graus das redes públicas e privadas na cidade de São Carlos, 
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nas áreas de química. fisica e biologia. Mais recentemente. a Internet oermitiu 

estender essa assessoria educacional a outras cidades do Estado de São Paulo e de 

outros Estados do Brasil. 

Em outubro de 2001, realizou-se a coleta de informações diretamente no 

CDCC- USP, contando-se com a colaboração da Sra. Silvia Aparecida Martins dos 

Santos, Ecóloga responsável pelo Setor de Biologia e Educação Ambiental. Ressalta

se que as atividades realizadas no CDDC não foram classificadas como exclusivas 

do âmbito da EA. As informações coletadas foram compiladas na Tabela 8. 

Tabela 8. Registro das Atividades de Educação Ambiental desenvolvidas junto ao 

Centro de Divulgação Científica e Cultural- CDCC e Centro de Recursos Hídricos e 

Ecologia Aplicada- CRHEA. 

Público Natureza Período Tema trabalhado Objetivo Apoio 
Alvo Atividade recebido 

Docentes Programa 1991 a 1993 Bacia Hidrográfica e · Curso de CAPES 
da rede (concluído) Qualidade de Água aperfeiçoamen 
pública de to de 180 
ensino horas 
Alunos Programa 1995 a 1998 Ciências e Matemática Integração de CNPq e Vitae 
FIM e 3a Educar (concluído) através do Estudo de várias escolas 
idade Bacia Hidrográfica via internet 
Alunos Projetos 1996- 1999 Recuperação de EA para FAPESP 
FIM córregos; criação de orientação de 

do Bosque Santa Fé, professores e 
no bairro Jardim Santa alunos 
Felícia; coleta seletiva 
de resíduos sólidos 

Alunos do Projeto 2001-2002 Educação Ambiental Implantar a CNPq 
EF na escola: reciclagem coleta seletiva 

de plásticos de plástico nas 
escolas; 
produzir 
material 
didático a 
partir da 
reciclagem do 
plástico 

Legenda: EF= Ensmo Fundamental; FIM = Níveis Fundamental e Médw; 33 Idade = 

participação de grupos de idosos de alguns bairros do município de São Carlos. 
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O Programa Educ@r do CCDC, que apresenta projetos de Física, 

Matemática e Educação Ambiental à distância, através da utilização da Internet, 

contou com o apoio das seguintes instituições: Vitae, FAPESP, CNPq, Ford 

Foundation. O apoio financeiro deu-se até o ano de 1999 aproximadamente, e 

compreendeu o custeio de transporte dos professores envolvidos no programa, bem 

como uma ajuda financeira mensal - bolsa de participação aos mesmos. O Programa 

Educ@r acontecia em fonna de cursos locais e regionais com a participação de 

várias cidades e contava com a aprovação da Secretaria de Educação Estadua~ 

através do Programa de Educação Continuada - PEC. Atualmente, o Programa 

Educ@r encontra-se interrompido. 

As infonnações sobre o Programa Educ@r foram extraídas do site 

www.cdcc.sc.usp.br (2002), dando destaque ao projeto de EA realizado pelo CDCC, 

conforme segue: "No caso do projeto de EA, optou-se pelo estudo de Bacia 

Hidrográfica, seguindo a linha anteriormente existente no Centro. Foram convidados 

23 Centros de Ciências espalhados por 14 Estados brasileiros, cujo contato já havia 

se estabelecido através de um projeto anterior - o da Experimentoteca. Assim, de 

acordo com as normas do referido projeto, houve um período de treinamento dos 

participantes Gunho de 1996) no CDCC, através de palestras, dinâmicas, atividades 

de percepção ambiental e visitas à Bacia do Rio Monjolinho, que corta a cidade de 

São Carlos, além do treinamento para a utilização de um kit de análise de qualidade 

de água, elaborado pelos monitores do CDCC. A proposta deste treinamento foi 

passar o maior número de informações possíveis no espaço de uma semana, de forma 

a subsidiá-los na compreensão da importância do estudo de bacia, sensibilizá-los 

pelas questões ambientais e motivá-los na reprodução deste estudo em sua cidade, 

em sua microbacia, de maneira a levar alunos, e se possível comunidade local, a 

pensar nos problemas ambientais decorrentes do mal uso, ou negligências dos 

recursos locais. Isto significa, em últin1a análise, incentivá-los à multiplicação da 

metodologia aprendida, no intuito de conscientizar e proporcionar alicerces para 

alteração de atitudes e uma significativa melhoria na qualidade de vida desta 

população. Todos os centros envolvidos receberam um computador, ligado à rede 

Internet, e um kit de análise de água". 
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O CDCC_ desenvolve no momento um projeto de EA enfocando a reciclagem 

e aproveitamento de plástico, conforme se observa na Tabela 8. O projeto, 

financiado pelo CNPq, tem como objetivo orientar professores e alunos, implantar a 

coleta seletiva de plástico nas escolas e produzir material didático a partir da 

reciclagem do plástico. Para isso conta-se com uma máquina injetora de plásticos, 

instalada no prédio do CDCC, que utiliza material plástico recolhido na confecção de 

jogos de matemática e balanças, para a confecção de canecas, utilizam plástico 

virgem (novo). 

O CDCC possui ainda, um programa de excursões educativas ao aterro 

sanitário municipal para as escolas públicas e particulares. Ele atende crianças de 

todas as séries que estiverem estudando o assunto. 

De 1996 a 1999, o CDCC-USP, com o financiamento da FAPESP, 

desenvolveu uma série de projetos de EA, como podem ser observados na Tabela 8, 

tais como: recuperação de córregos; criação de do Bosque Santa Fé, no bairro Jardim 

Santa Felícia; coleta seletiva de resíduos sólidos. Os projetos financiados pela 

FAPESP terminaram em 1999, com o fim do financiamento (PRIMEIRA PÁGINA, 

2002). 

Ressalta-se ainda, a importância da participação das universidades em 

parcerias com as escolas públicas de São Carlos. De modo especial, a USP através do 

CDCC e do CRHEA que implementaram programas de capacitação e treinamento 

aos professores e alunos da rede de ensino de São Carlos, buscando suscitar 

inovações em suas práticas pedagógicas em todos os níveis de ensino. 

O Programa "Aplicações do Conceito de Bacia Hidrográfica e Qualidade da 

Água em Estágio Técnico Científico e Treinamento em Serviço de Professores de 

Ciências e Biologia" foi desenvolvido no período de 1991 a 1993, coordenado pelo 

Prof. Dr. José Galizia Tundisi - projeto do CRHEA, ofereceu cursos de 

aperfeiçoamento reconhecido pela Secretaria da Educação, tendo validade para a 

carreira acadêmica do docente. Desta forma, foram oferecidos 8 cursos para 

professores de 1 o e 2° graus, de São Carlos e Região, no período de férias escolares 

no período de 1986 a 1990 e 1 em 1995, sempre com o apoio da Delegacia de 

Ensino. Estes cursos fizeram parte de um sistema de atualização de professores de 
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Ciências e de Geografia, com a utilização da bacia hidrográfica do Ribeirão do Lobo, 

Represa do Broa, localizado entre os Municípios de Itirapina e Brotas - SP. Os 

cursos fizeram parte de um projeto denominado: "Aplicações do conceito de bacia 

hidrográfica e qualidade de água em estágio técnico e treinamento em serviço de 

professores de ciências e biologia, e "Educação Ambiental através da bacia 

hidrográfica e qualidade da água", coordenado pelo Prof. Dr. José Galizia Tundisi e 

Prof. Dr. Dietrich Schiel- projeto conjunto CDCC/CRHEA (SANTOS, 1998). 

Outra importante contribuição a ser destacada, foi o curso de Especialização 

em Educação Ambiental rúvellatu sensu do Centro de Recursos Hídricos e Ecologia 

Aplicada (CRHEA) do Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de 

Engenharia de São Carlos, criado em 1997 e coordenado pela Prof Dt' Maria do 

Carmo Calijuri até o ano de 2000. No mesmo ano da criação do curso contou com o 

apoio das Agências CAPES e F APESP através do Programa Pró-Ciências. Esse 

curso é oferecido anuahnente no Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada 

da USP. 

O Curso de Especialização do CRHEA é coordenado atuahnente pelo 

Biólogo Dr. Carlos Eduardo Matheus e pelos professores Dr. Frederico Fábio Mauad 

e Prof. Dr. Valdir Schalch. O enfoque do curso é interdisciplinar, sendo um dos 

pilares de sustentação deste projeto, e permite a integração de saberes, como os 

conceitos básicos de Biologia, Física, Quúnica e Matemática, entre outros, 

relacionados ao ambiente. O curso compreende, além das atividades em sala de aula, 

observações através de excursões a campo (visão geral da bacia hidrográfica, seus 

sistemas e subsistemas), coletas de água e determinações fisico-químicas e biológicas 

(em rios e represas) em laboratório, com uso de equipamentos, vidrarias e reagentes 

químicos. Os professores do ensino fundamental e médio são colocados em contato 

com informações que possibilitam a construção de conceitos inter-relacionados das 

ciências básicas com Ecologia e Educação Ambiental, e o enfoque facilitador é o 

tema escolhido, no caso a água, através de uma visão holística e integrada da bacia 

hidrográfica regional. Portanto, durante o curso teórico e prático, os participantes 

obtêm a seguinte base: 

• Uma visão teórica sobre o problema das bacias hidrográficas e seus usos; 
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• Uma visão teórica e prática sobre os problemas da qualidade dá água e os 

efeitos dos usos regionais da água; 

• A capacitação no uso de técnicas de análises da qualidade da água; 

• A capacitação em interpretação dos resultados sobre as análises da água; 

• Uma visão integrada em ciências do ponto de vista teórico e aplicado (fisica, 

quúnica, biologia, matemática, sociologia, pedagogia, e outras ciências), 

utilizando-se a qualidade da água como catalisador dos problemas, e o 

conceito de bacia hidrográfica como um sistema estimulador da Educação 

Ambiental; 

• Uma experiência prática real e enriquecedora no envolvimento com alunos e 

com a comunidade local através da utilização de diversas metodologias 

(questionários, entrevistas) e outras dinâmicas; 

• Uma conscientização sobre os problemas ambientais regionais e possíveis 

soluções. 

O principal critério de avaliação utilizado pelo Curso de Especialização é a 

elaboração por parte dos alunos, das monografias referentes aos trabalhos práticos 

desenvolvidos em cada bacia hidrográfica (http://www.shs.eesc.sc.usp.br/crhea!, 

2003). 

Muitos professores da rede de ensino pública e particular do Município de 

São Carlos buscam esta especialização acadêmica como uma forma de educação 

continuada para posterior aplicação nas escolas que lecionam, atendendo a política 

básica da Secretaria de Educação Fundamental- SEF, prevista na LDB, Lei n° 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996 (artigo 67, li). A PNEA, Lei n° 9.795, de 27 de abril de 

1999, que enfatizou em seu artigo 8°, § 2°, I aformação continuada como uma das 

estratégias fundamentais para implantação da Educação Ambiental. 

5.2.2 Coleta de Dados nas Unidades Escolares Estaduais e Municipais 

Para o levantamento dos dados nas escolas da rede pública foram realizadas 

entrevistas e aplicados os questionários. Participaram desta pesquisa todas as escolas 

públicas do Ensino Fundamental e Médio, sendo 27 Escolas Estaduais (EEs) e 08 
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Escolas Mwúcipais (EMEBs). As entrevistas e os questionários empregados nas 

entrevistas estão descritos no capítulo Metodologia, item 4.2.1. 

Em algumas escolas foi realizada uma entrevista estruturada com a 

participação espontânea de seus diretores(as) ou coordenadores(as) pedagógicos(as), 

guiando-se pelo segundo questionário elaborado Anexo 8. Durante as entrevistas, 

alguns pontos julgados relevantes foram anotados separadamente em um caderno 

para auxiliar a interpretação dos dados levantados. 

Primeiramente, reaüzou-se um pré-teste do questionário em duas UEs 

(Unidades Escolares) da rede estadual, utilizando-se o primeiro questionário- Anexo 

7, objetivando a verificação de possíveis falhas que passaram desapercebidas durante 

sua elaboração do mesmo e, também, para estimar o tempo de aplicação. Este 

procedimento permitiu a construção de uma nova versão do questionário - Anexo 8, 

reformulando as questões mais complexas que exigiam do informante um maior 

esforço para encontrar respostas mais objetivas, evitando-se assim distorções na 

interpretação das questões e tornando o questionário mais claro e conciso. 

O primeiro questionário trazia algumas questões mais elaboradas e por 

conseqüência não foram compreendidas pelos informantes das UEs, exigindo do 

pesquisador algumas correções ou alterações para facilitar o preenchimento do 

mesmo. Este procedimento acarretou a geração de um segundo questionário mais 

simplificado visando sua melhor compreensão. 

As questões que suscitaram dúvidas de interpretação naquele questionário ou 

que se mostraram desnecessárias e/ou redundantes sofreram algumas adaptações. 

Essas alterações podem ser observadas em detalhes no item 5.2.3 que trata da 

avaliação geral dos questionários. 

O procedimento adotado no presente trabalho evitou a utilização dos serviços 

dos correios para enviar os questionários as UEs. A opção foi o contato direto com os 

entrevistados, tendo em vista a necessidade de explicações prévias dos objetivos da 

pesquiSa aos mesmos, visando uma devolução significativa dos questionários 

preenchidos. 

Após o contato inicial com o entrevistado, realizado muitas vezes por 

celefone, cerca 50% dos questionários foram conduzidos pessoalmente pelo 
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pesquisador junto as UEs. Os demais questionários foram deixados na DE para serem 

encaminhados, uma vez que as UEs diariamente recolhem suas correspondências e 

outros documentos oficiais nesse local. 

Segundo orientação da S1v1EC, adotou-se um terceiro esquema para a 

distribuição dos questionários junto as escolas municipais - EMEBs (item 4.2 do 

capítulo Metodologia). A sugestão buscou agilizar o retorno dos mesmos e também 

oficializar os trabalhos empreendidos nessa dissertação. 

Todas as E1v1EBs preencheram os questionários, porém das 27 EEs, somente 

4 escolas não responderam. As seguintes ressalvas e/ou justificativas foram 

encaminhadas: - o representante da Escola Prof. Sebastião de Oliveira Rocha, 

informou não possuir registros de projetos ou atividades de EA; - a representante da 

Escola Pror Elydia Benetti respondeu à pesquisa (Anexo 4), apontando que não 

realizava projetos em EA, a inclusão do tema era feita de forma diferenciada, porém 

não detalhou o formato aplicado; - o representante da Escola Prof. João Jorge 

Marmorato informou não possuir projetos em EA e que as atividades desta natureza 

ocorrem durante às aulas de Ciências nas sa a ga séries e de la a 43 séries, sendo 

trabalhadas como um tema transversal. Também informou que foi iniciado em 2002 

um trabalho de conscientização sobre coleta seletiva do lixo em parceria com a 

UFSCar (Anexo 5);- a representante da Escola Dona Aracy Leite Pereira Lopes, via 

e-mail escreveu (Anexo 6) "A EE D. Aracy Leite Pereira Lopes não tem informações 

a prestar sobre projetos realizados neste período de 1992 a 2002, pois não houve 

interesse da comunidade acadêmica e de outros profissionais" daquela unidade". 

Durante a visita pessoal às instalações de algumas UEs, pode-se observar os 

aspectos gerais da infra-estrutura loca~ a forma como a escola organizava e 

arquivava os documentos referentes à EA, por ela foram trabalhados, e as impressões 

do pesquisador sobre a opinião dos entrevistados durante a aplicação do questionário. 

Não se pode deixar de ratificar a importância dessas observações, pois auxiliaram na 

fundamentação da análise posterior dos dados coletados. Aparentemente todas as 

UEs visitadas demonstraram boas condições ao desenvolvimento de suas respectivas 

atividades. Outro aspecto que mereceu destaque e, portanto, registrado pelo 

pesquisador foi a impressão de surpresa que alguns entrevistados demonstraram no 
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momento em que ouviam as explicações sobre o tema e objetivos da pesquisa, pois 

mesmo praticando a EA em suas respectivas UEs, alguns professores desconheciam 

o seu significado e importância. 

Alguns esclarecimentos sobre conceitos, princípios e objetivos da EA foram 

feitos pelo pesquisador, com o intuito de possibilitar o preenchimento do 

questionário de forma mais coerente com a proposta desta pesquisa, reforçando 

assim, a recomendação de LUDKE & ANDRÉ (1986) quanto à importância em 

orientar adequadamente o entrevistado sobre os objetivos da entrevista. 

Apesar de alguns professores demonstrarem pouco conhecimento em relação 

à EA, a grande maioria dos entrevistados nas escolas demonstrou ter algum 

conhecimento sobre o que era a EA e como trabalhar seus princípios básicos, 

pontuando que a escola já havia trabalhado, de certa forma, com alguns temas 

ambientais através de disciplinas curriculares, tais como geografia, ciências básicas e 

tópicos em biologia, matemática e português. Contudo,_ alguns entrevistados mesmo 

desconhecendo o que era EA, após os esclarecimentos do pesquisador, informaram 

que praticavam alguns tópicos relacionados à EA em suas atividades pedagógicas, 

como por exemplo: projetos de coleta seletiva e visita ao aterro sanitário do 

município, feira de ciências, projeto de plantas medicinais, etc. 

Algumas entrevistas revelaram a falta de motivação ou mesmo interesse em 

projetos ambientais por parte da direção, coordenação pedagógica e professores em 

algumas escolas. Ainda, foi mencionado em uma entrevista que os alunos não são 

motivados em relação ao tema ambiental, sendo estimulados mais para a área de 

informatização computacional. 

Outros relatos revelaram um certo "desabafo" dos entrevistados quanto a falta 

de "sintonia/harmonia" que às vezes se estabelece entre a direção da escola e a 

coordenação pedagógica, gerando prejuízos de naturezas diversas e, principalmente, 

a omissão no desenvolvimentos de atividades voltadas à questão ambiental. 

A questão social foi abordada em algumas falas, destacando-se a necessidade 

de eventos beneficentes para custear parte dos projetos ou até mesmo sua totalidade, 

como também para se conseguir o envolvimento da comunidade do entorno de uma 

unidade escolar. 
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Algumas escolas da periferia alavancaram projetos ambientais com o intuito 

de envolverem a comunidade de baixa renda, transformando a escola numa 

referência que oferece apoio e instrução, além de cuidar da educação de seus filhos. 

Além disso, outro fator geralmente apontado nas entrevistas é a ausência de recurso 

financeiro governamental ou provindo de outras instituições para a realização de 

projetos de EA, muitas vezes as ações têm sido apoiadas apenas pela boa vontade da 

direção da escola, da coordenação pedagógica, dos professores, dos funcionários e da 

comunidade do entorno. Ainda, foi salientado nas entrevistas, que os projetos 

idealizados pelas escolas, muitas vezes, não saem do papel devido à falta do 

financiamento, e àqueles que recebem recursos, apenas prosseguem durante essa 

disponibilidade. Portanto, a execução de muitos projetos, como modelo a ser 

estabelecido em uma unidade escolar, pode ser prematuramente interrompida. 

Os órgãos de fomento à pesquisa como a F APESP, CAPES, CNPq e outros 

costumam incentivar pesquisadores da academia a trabalharem junto às escolas do 

ciclo básico, através de projetos de temática ambiental. Porém, quando da conclusão 

do projeto de pesquisa, a interrupção dos trabalhos na escola é quase imediata, 

impossibilitando as escolas, na maioria das vezes, a darem continuidade às atividades 

propostas. 

É importante salientar a iniciativa da F APESP, pela qual incentivou 

acadêmicos à prática da EA em escolas estaduais por meio de projetos específicos. 

Alguns dos temas trabalhados nestes projetos estão apresentados na Tabela 9 

(organizada logo após as referências bibliográficas). Contudo, alguns entrevistados 

informaram que os recursos destinados a estes projetos foram insuficientes, 

acarretando suas respectivas desativações antes da conclusão prevista. Outros, ainda, 

tiveram continuidade através de iniciativas de diretores, coordenadores pedagógicos 

e professores das UEs envolvidas. 

Foi também mencionada a dificuldade de divulgação na núdia dos projetos 

em EA realizados nas escolas ou pelas escolas, mesmo quando convidadas a preparar 

uma matéria a respeito das atividades. Comentaram não haver repercussão. Talvez, 

como abordado pelos entrevistados, um dos motivos do desinteresse dos 
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comunicadores seja o assunto em si, em outras palavras, EA não resulta em "ibope", 

como normalmente ocorre com outros assuntos regionais. 

O levantamento realizado nas E:MEBs pode ser observado na Tabela 10 

(organizada logo após as referências bibliográficas), bem como a análise dos mesmos 

no item 5.2.4. Pôde-se constatar que as EMEBs passaram a existir a partir da década 

de 90 (Tabela 11 ), sendo assim, averiguou-se um número baixo de informações 

sobre EA em seus respectivos registros. 

Tabela 11. Início das atividades letivas das EMEBs. 

EMEBs Início de Atividade Letiva 
1. EMEB Prof' Dalila Galli 1991 
2. EMEB Carmine Botta 1992 
3. EMEB Afonso Fioca Vitali (CAIC) 1994 
4. EMEB Prof. Antonio Stella Moruzzi 1998 
5. EMEB Artur Natalino Deriggi 1998 
6. EMEB Prof' ~ Ermantina Carvalho Tarpani 1998 
7. EMEB Janete Maria Martinelli Lia 2000 
8. EMEB Angelina Dagnone de Mello 2001 
Fonte: EMEBs, 2002 

Os dados coletados diretamente nas unidades escolares possibilitaram ao 

pesquisador a elaboração de um diagnóstico quantitativo e perceptivo, fundamentado 

em documentos e depoimentos orais dos informantes. 

5.2.3 Avaliação dos Questionários 

A construção dos questionários foi pautada não somente em atender os 

objetivos propostos na presente pesquisa, mas também em considerar os sujeitos a 

serem entrevistados. Foi precedida de uma atenta revisão bibliográfica a fim de se 

verificar procedimentos para mensurar adequadamente as características mais 

significativas dos dados a serem levantados. 

A utilização do questionário como roteiro para algumas entrevistas realizadas 

mostrou-se eficaz na escolha dos caminhos a serem seguidos no decorrer da 

pesquisa, permitindo uma padronização no levantamento dos dados. 
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As questões abertas constantes dos questionários apresentaram um certo grau 

de dificuldade no tratamento estatístico, porém proporcionaram respostas 

interessantes, pois revelaram, freqüentemente, as impressões subjetivas dos 

entrevistados, cujo conhecimento foi essencial para auxiliar a construção da realidade 

do tema EA nas escolas. 

Vale ressaltar que a inexistência de um sistema de registro de projetos e 

atividades nas escolas (o que foi feito, quando foi feito e por quem foi feito um 

determinado projeto escolar), seja em EA ou em qualquer outro tema, dificultaram a 

análise, em alguns momentos, sobre as realizações da escola. Porém, para evitar 

respostas dos entrevistados baseadas apenas na memória de fatos, o pesquisador 

procurou alertá-los constantemente em relação a importância da veracidade das 

informações prestadas para o presente registro. 

Para a construção do primeiro questionário (Anexo 7), propôs-se um 

instrumento de aplicação genérica, ou seja, que pudesse atender a todos os órgãos 

públicos pesquisados, incluindo-se as UEs. Nesse sentido, as questões visaram apurar 

os aspectos práticos nos seguintes pontos: localidade da unidade, esfera de atuação 

(estadual, municipal ou particular), cargo/função do infonnante, 

programas/projetos/trabalhos desenvolvidos com a temática ambiental, descrição das 

atividades desenvolvidas em EA, período de execução do trabalho, órgão de 

financiamento, parceria, alunos e profissionais da educação envolvidos, campo de 

aplicação do trabalho, material didático utilizado, métodos de avaliação dos materiais 

utilizados, área de formação dos professores e outros profissionais envolvidos no 

projeto. Por sua vez, as questões de caráter subjetivo abordaram os objetivos e 

justificativas dos programas/projetos/trabalhos desenvolvidos em EA, nível de 

abordagem - ensino formal ou não formal - e a indicação das características de 

multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade das atividades. 

Para a realização da coleta de informações, durante a pesquisa, foi necessária 

a utilização de dois questionários, como anteriormente comentado, sendo que após a 

aplicação do primeiro na DE, S:MEC, CDCC e em duas EEs, verificou-se a 

necessidade da reformulação de algumas questões com o fim de facilitar a 
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compreensão dos entrevistados. Assim, originou-se o segundo questionário (Anexo 

8). 

Esse modelo de questionário, único até o final do projeto, excluiu as questões 

sobre cargo/função do informante, características de multi e interdisciplinaridade do 

trabalho, ruvel de abordagem - ensino formal e não formal. As alterações foram feitas 

com a intenção de aprimorar o primeiro questionário (Anexo 7) aplicado, evitando

se, portanto, as seguintes dificuldades dos entrevistados: 

a questão sobre o 'vínculo do projeto/trabalho com a instituição ' -

foi substituída por 'natureza do projeto/trabalho com a escola'; 

a esfera da instituição pesquisada -trazia a opção 'particular', tendo 

em vista que o objeto da pesquisa foi a rede pública de ensino, 

resolveu-se excluir a opção, deixando somente as esferas 'estadual' 

e 'municipal'; 

a questão sobre o cargo/função do responsável pelas informações 

foi excluída por entender-se como desnecessária para a pesquisa; 

a questão sobre o título do trabalho foi alterada, uma vez que era 

semelhante à questão sobre temas abordados, sendo assim, optou-se 

por temas abordados e acrescentou-se justificativa da escolha do 

tema e o objetivo do projeto/trabalho, pois consistiram de 

informações relevantes ao diagnóstico; 

a questão sobre o órgão financiador foi alterada, excluindo-se os 

'tipos de financiamento bolsa, outro auxílio financeiro e outra 

remuneração' deixando somente o questionamento se havia ou não 

financiamento e o nome do órgão financiador; 

acrescentou-se a questão sobre o nível escolar dos alunos envolvidos 

nas atividades desenvolvidas 'la a 4° séries - ensino fundamental', 

'5° a 8° séries - ensino fundamental e 'ensino médio', com o 

objetivo de delinear o perfil do agente envolvido nas atividades de 

EA; 

a questão sobre quais os instrumentos conhecidos e utilizados na 

relação ensino-aprendizado, tais como: PCN's-CN, PNMA, LDB, 
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livros didáticos foi excluída por mostrar-se complexa e 

desnecessária diante dos objetivos da pesquisa; 

alterou-se a questão sobre o 'campo de atuação do projeto/trabalho' 

para 'local onde o projeto/trabalho foi realizado'. 

Além da questão sobre o período de execução das atividades desenvolvidas 

em EA, também ficou claramente destacado no cabeçalho do questionário o período 

de tempo que estava sendo solicitado na pesquisa, ou seja, de 1992 a 2002. As 

respostas a essa questão possibilitaram uma leitura da evolução gradual das 

atividades em EA no aspecto formal, a partir de sua freqüência temporal. Esta 

avaliação poderá será comentada no item 5.2.4. 

Outro aspecto comumente observado durante a interpretação dos dados, 

refere-se ao preenchimento dos questionários de forma diversificada, isto é, alguns 

continham respostas mais elaboradas, nas quais os informantes se preocupavam em 

passar um maior número de informações a respeito dos projetos e atividades 

desenvolvidas em EA na escola- Anexos 9, 10 e 11, outros apresentaram respostas 

mais curtas e questões sem o devido preenchimento ou mesmo em branco, desta 

forma, prejudicando a análise das informações. Um exemplo pode ser observado no 

Anexo 12. 

Diante dos resultados satisfatórios obtidos através dos questionários, conclui

se, que a escolha deste instrumento de pesquisa, que se fundamentou nos 

procedimentos e justificativas dos métodos utilizados pelo IBGE, foi extremamente 

adequada, demonstrando sua eficiência na coleta dos dados e, ainda, como modelo de 

pesquisa diagnóstica em educação ambiental regional. 

5.2.4 Organizando os Dados 

Os temas trabalhados em EA foram classificados de acordo com o enfoque 

primordial e original dos projetos escolares. A classificação possibilitou a elaboração 

de mdices que orientaram a interpretação e quantificação dos dados coletados. 

As Tabelas 7, 8, 9 e 10 relacionam as informações obtidas de acordo com os 

órgãos - DE e S:tvfEC, CDCC/USP, EEs e E:tvfEBs. 
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A Tabela 7 apresenta os dados apurados na DE e na SMEC, cuja 

classificação identifica o público alvo, o nível escolar, o tipo e a localidade da 

atividade desenvolvida, o ano de sua execução, os objetivos, o nível social dos 

participantes e as parcerias celebradas com outras instituições. Na Tabela 8, 

mencionada no item 5.2.1, foram compiladas informações relativas as atividades 

realizadas pelo CDCC/USP, como público alvo, natureza e objetivos das atividades, 

período da realização da atividade, temas desenvolvidos e apoios acadêmicos e 

recursos financeiros recebidos. Por sua vez, nas Tabelas 9 e 10 foram organizados os 

dados levantados nas EEs e EMEBs, trazendo as seguintes informações: nível de 

ensino da escola, público alvo envolvido nas atividades de EA, natureza da atividade, 

local de aplicação, período de execução, tema, objetivo, justificativa, área de 

conhecimento envolvida nas atividades, origem do material didático utilizado, 

parcerias envolvidas com as escolas. 

Com base no conjunto de dados organizados nas Tabelas 7, 9 e 10, foram 

criadas categorias com o fim de agrupar pontos comuns entre as atividades 

desenvolvidas em EA. Assim, segue-se: 

(a) Grupos temáticos - o primeiro item das tabelas a ser analisado foram os 

temas das atividades desenvolvidas em EA pelas escolas. As Tabelas 12, 13 e 14 

(organizadas logo após as referências bibliográficas) apresentam a classificação dos 

grupos temáticos de acordo com a percepção resultante das entrevistas que, em geral, 

mostraram os temas organizados segundo as especificidades lixo, bacia hidrográfica, 

água, ambiente/natureza, compostagem, resíduos, recursos· naturais e saúde. No . 

rodapé das tabelas podem ser observados os enfoques de cada grupo temático 

identificado. As Figuras 2, 3 e 4 mostram os dados tratados em gráficos de barras, 

em que observa a ocorrência de cada grupo temático desenvolvidos em EA no ensino 

formal de São Carlos durante o período de 1992 a 2002. 
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Legenda: 
Lixo = cinza 
Bacia Hidrográfica= azul escuro 
Água = azul claro 
Ambiente/Natureza = verde 

Compostagem = marrom 
Resíduos = amarelo 
Recursos Natu.-ais = lilás 
Saúde = vermelho 

* os números nas ordenadas mostram uma escala numérica CJUe varia de O a 
20, orientando o tamanho das colunas CJUe demonstnun os temas de EA 
desenvolvidos no pei'Íodo JlCSCJuisado. 
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Figura 2. Grupos Temáticos desenvolvidos nas EEs durante o período de 
1992 a 2002. 
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Legenda: 
Lixo = cinza 
Bacia Hidrogn1fica = azul escuro 
Água = azul claro 
Ambiente/Natureza = verde 

Resíduos = amarelo 
Recursos Naturais = lilás 
Diversos= preto 

* os números nas ordenadas mostram uma escala numérica que varia de O a 
6, orientando o tamanho das colunas (JUe demonstram os tem as de EA 
desenvolvidos no t>eríodo JlCS(Juisado. 

Figura 3. Grupos Temáticos desenvolvidos nas EMEBs durante o 
período de 1992 a 2002. 
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Legenda: 
Lixo= cinza Ambiente Natureza= verde 
Bacia Hidrográfica= azul escuro Resíduos = amarelo 
Água = azul claro 

*os números nas ordenadas mostram uma escala numérica que varia de O a 
10, orientando o tamanho das colunas que demonstram os temas de EA 
desenvolvidos no período pesquisado. 
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Figum 4. Grupos Temáticos desenvolvidos nas DE e SJ\IIEC durante o 
período de 1992 a 2002. 

As Tabelas 12, 13 e 14 apresentam claramente uma diversidade ele temas 

ambientais que as unidades escolares trabalharam no período de 1992 a 2002. A 

escolha de alguns temas foi aleatória, porém de outros estava atrelada a projetos ele 

instituições ele fomento à pesquisa como a FAPESP e o CNPq. 

Na Figura 2, observa-se que o tema recursos naturais foi o mais explorado 

pelas EEs, cujo enfoque foi o uso ela fauna, flora, energia elétrica, derivados elo 

petróleo, etc. Os grupos lixo e ambiente/natureza também tiveram muitos trabalhos 

desenvolvidos e abordaram as questões sobre coleta seletiva, reciclagem do lixo, a 

problemática ambiental, ecossistemas, noções de EA, ambiente natural e constmído. 

O gmpo temático relativo à bacia hidrográfica apresentou poucos trabalhos 

relacionados aos rios que cortam a cidade, porém abordou aspectos gerais de bacias 

de outras regiões, dando os seguintes enfoques: poluição e preservação, sempre 

voltados à conscientização e à mudança de comportamento elos alunos. 
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Nota-se que o grupo que trabalhou o tema água teve uma freqüência menor, 

porém importante, diferenciando-se do grupo bacias hidrográficas, pois destacavam 

trabalhos que contemplavam aspectos mais gerais sobre a água, tais como: qualidade 

e importância da água, preservação de mananciais, rios e mares, etc. 

Na Figura 3, observa-se que a disposição dos grupos temáticos é mostrada de 

forma diferente das outras figuras, ou seja, o grupo com maior número de atividades 

identificados foi o grupo lixo, na seqüência os grupos ambiente/natureza, resíduos, 

recursos naturais que tiveram a mesma quantidade de trabalhos identificados. 

Posteriormente, os grupos bacia hidrográfica e água, também com o mesmo número 

de trabalhos. Por último, o grupo diversos compreende temas como cidadão do novo 

milênio e direitos da criança, ambos com uma abordagem que envolveu aspectos 

ambientais. 

A Figura 4 apresenta o desenvolvimento dos grupos temáticos na DE e na 

SMEC, também com uma disposição diferente das demais figuras. O grupo temático 

com maior destaque foi ambiente/natureza, na seqüência ficaram os grupos bacia 

hidrográfica e lixo. Os grupos água e resíduos aparecem com o menor índice de 

trabalhados identificados durante a pesquisa. 

Com base na organização anterior, foram criadas quatro categorias que 

permitiram uma visão condensada dos temas mais trabalhados pela população 

escolar do Município de São Carlos. As categorias foram denominadas eixos 

temáticos. 

Na Tabela 15 pode-se observar que a categoria preponderante nas atividades 

em EA escolares centrou-se na conscientização genérica sobre a problemática 

ambiental, em todos os seus aspectos, através da sensibilização e capacitação dos 

participantes, professores e alunos. A justificativa mais comum na concepção das 

atividades em EA nas escolas foi o estímulo ao envolvimento dos estudantes, 

docentes e comunidade em geral - outros profissionais da escola e população do 

entorno da escola, e de forma intensa, ao resgate de valores, mudanças de atitudes 

cotidianas em relação ao ambiente em que vivem. De acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCNs, a orientação de projetos de trabalho nas escolas 

deverá procurar a conjunção dos parâmetros que valorizam a integração da escola 



~. 

60 

com a comunidade nwn processo de reflexão para a cidadania (Agenda 21 apud 

Educador Ambiental, 1995). 

Os eixos temáticos estão organizados na Tabela 15 em quatro agrupamentos, 

segundo as similaridades entre os temas ambientais e suas respectivas abordagens. 

Nota-se também a semelhança dos objetivos e as justificativas entre os quatro eixos 

temáticos, destacando-se como objetivo, a sensibilização e a conscientização sobre a 

questão ambiental através do estímulo à mudança de comportamento dos professores 

e alunos envolvidos. As justificativas indicadas às atividades desenvolvidas 

priorizaram o estímulo à participação dos alunos, o envolvimento da comunidade 

escolar e da comunidade do seu entorno, incentivando à prática pedagógica com uma 

abordagem sócio-ambiental. 

Tabela 15. Eixos Temáticos- Organização dos temas mais trabalhados nas EEs e 

EMEBs. 

Eixos Temáticos 
bacia hidrográfica 
local, mananciais, 
água 

lixo - higiene
saúde pública e 
prevenção de 
doenças (dengue, 
hanseníase, 
doenças 
sexualmente 
transmitidas), 
resíduos sólidos e 
orgânicos, 
compostagem -
produção de adubo 
orgânico, coleta 
seletiva, horta -
nutrição e 
saúde,3Rs 

meio ambiente, 
ecologia, EA, seres 
vivos, 
ecossistemas, 
fauna, energia 
elétrica, poluição, 

Objetivos das atividades Justificativas 
- estimular à mudança 
comportamento do aluno; 

de - estimular a participação do aluno; 

- capacitação e sensibilização 
alunos e docentes 

- estimular a participação do docente; 
de - elaboração de material didático 

- conscientizar sobre aspectos 
gerais do lixo, mas com enfoque 
específico na reciclagem do lixo; 
- estimular à mudança de 
comportamento do aluno, visando 
melhor qualidade de vida 
- trabalhar o preconceito contra 
pessoas portadoras de doenças 

- estimular a participação do aluno; 
- estimular a participação coletiva; 
- excesso de lixo no entorno da escola; 
- estimular a produção de material a 
partir da proposta pedagógica embasada 
na questão ambiental; 
- tomar a escola um local atrativo para 
o aluno e comunidade do entorno; 
- reaproveitamento de alimentos; 
- incentivar o uso de produtos naturais 

- conscientizar sobre a - estimular a participação do aluno; 
problemática ambiental e o - envolver a comunidade escolar; 
desenvolvimento sustentável; 
- conscientizar sobre o uso racional 
da energia elétrica; 
- sensibilizar para os princípios 

- desenvolver a iniciação científica na 
criança; 
- envolver aluno;s e comunidade do 
entorno; 
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trilha da natureza, básicos da EA - estimular propostas pedagógicas com 
efeito estufa, - combate ao desperdício dos enfoques ambientais; 
recursos 
(diversos) 

naturais 

árvore, 
reflorestamento, 
desmatamento, 
flora, plantas 
medicinais, v1veu·o 
de mudas, 
arborização, 
jardinagem 

recursos naturais; 
- capacitação 
professores; 

- estimular a inclusão da temática 
de alunos e ambiental como tema transversal na 

- buscar a socialização 
experiências; 
-socializar o aluno 

-conscientizar para preservar; 

grade curricular; 
de - estimular a criação de espaço na 

escola para a prática ambiental; 
- trabalhar as capacidades individuais e 
coletivas dos alunos (auto-estima); 
- estimular a prática interdisciplinar 
voltada à construção do conhecimento 
- resgatar valores; 

- conscientizar visando a formação - envolver os alunos em novos 
conceitos e práticas; 
- ausência de área verde no entomo da 
escola; 
- incentivar o uso de produtos naturais 

(b) Freqüência da realização das atividades em EA - para avaliar a freqüência 

das atividades em EA no período de 1992 a 2002 foram criadas 3 grades, 

compreendendo cada unidade educacional pesquisada (Anexos 13, 14 e 15) - EEs, 

EMEBs e DE/SMEC. As Figuras 5, 6 e 7 apresentam a evolução temporal das 

atividades em EA respectivamente para as escolas estaduais, municipais e para as 

Diretoria de Ensino e Secretaria de Educação e Cultura de São Carlos. 
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Figura S. Freqüência da prática da EA nas EEs - 1992 a 2002. Os números 

representam a evolução anual dos trabalhos de EA desenvolvidos nas EEs; - 1992 a 

1996 = apenas 1 trabalho, por ano, identificado na pesquisa; - 1997 = 5 trabalhos 

identificados; - 1998 = 7 trabalhos identificados; - 1999 e 2000 = 11 trabalhos por 
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ano; - 2001 = 12 trabalhos identificados; - 2002 = 16 trabalhos identificados. Os 

números nas ordenadas significam uma escala numérica que varia de O a 20 

orientando a colocação do total de projetos em cada ano. 
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Figura 6. Freqüência da prática da EA nas EMEBs - 1992 a 2002. Os números 

colocados na figura representam a evolução anual dos trabalhos de EA 

desenvolvidos nas EMEBs; - 1992 a 1997 = não houve traball10s identificados 

realizados pelas EMEBs; - 1998 = 3 trabalhos identificados; - 1999 = 5 traball10s 

identificados; - 2000 e 200 I = 6 trabalhos por ano; - 2002 = 7 trabalhos 

identificados. Os números nas ordenadas significam uma escala numérica que varia 

de O a 8 orientando a colocação do total de projetos em cada ano. 
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Figura 7. Freqüência da prática da EA na DE e SNIEC- 1992 a 2002. Os 

números colocados na figura representam a evolução anual dos trabalhos de EA 
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desenvolvidos na DE e SMEC; - 1992 a 1994 = não houve trabalhos identificados na 

DE; - 1995 a 2000 =apenas 1 trabalho identificado na DE;- 1992 a 1998 =não 

houve trabalhos identificados na SMEC; - 1999 e 2000 = 1 trabalho identificado, por 

ano, na SMEC; - 200 I a 2002 = não houve trabalhos identificados na DE e na 

SMEC. Os números nas ordenadas significam uma escala numérica que varia de O a 

5 orientando a colocação do total de projetos em cada ano. 

A evolução da dimensão ambiental na educação é relacionada aos 

movimentos políticos nacionais e internacionais ocorridos no período de 1992 a 

2002. No Município de São Carlos constatam-se na esfera educacional, tanto a 

formal como a não formal, diversas iniciativas da sociedade civil organizada em 

ONG's que contribuíram com a evolução do tema ambiental nas escolas. Por 

exemplo, a promoção de encontros entre profissionais da educação para discutir a 

introdução da EA nas escolas, a realização de feiras de sucatas e barganhas em 

praças públicas, a participação do tema em grandes eventos sobre o meio ambiente, 

entre outros. 

A USP e a UFSCar têm acompanhado a evolução da EA, e colaboram de 

forma efetiva dentro e fora de seus respectivos campi, somando esforços entre 

representantes de todas as categorias profissionais, como docentes, estudantes e 

funcionários da academia. Alguns exemplos práticos podem ser citados: 

desenvolvimento de programas de coleta seletiva, reflorestamento 

em suas reservas legais; demonstrando seu compromisso com o 

meio ambiente; 

promoção de grupos de estudos de EA; 

incentivo à pesquisa de EA; 

parcerias com escolas públicas e particulares na realização de 

projetos de EA. 

Este diagnóstico mostrou como estes movimentos refletiram mais 

especificamente nas práticas pedagógicas no âmbito da educação formal, a partir do 

marco histórico da Educação Ambiental no Brasil, cunhado pela Conferência das 
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Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento- CNUMAD, realizada em 

junho de 1992, no Rio de Janeiro. 

Outros eventos de EA reforçaram a influência positiva no ensino formal até o 

presente momento, como por exemplo o PRONEA que foi instituído em 21 de 

dezembro de 1994, pelo MEC, 1vfMAIIBAMA em parceria com MCT e MINC, 

traçando novas linhas de ação, dentre elas a EA através do ensino formal. 

Percebe-se um movimento crescente nesta freqüência a partir de 1997, 

intensificado por novos acontecimentos, tais como a Declaração de Thessaloniki, 

assinada na Grécia e que contou com a participação de 90 países, inclusive o Brasil, 

reunidos na Conferência Meio Ambiente e Sociedade: Educação e Consciência 

Pública para a Sustentabilidade (MEC, 1998). 

Ainda em 1997, os PCNs foram apresentados não como um currículo, e sim 

como subsídio para apoiar o projeto das escolas na elaboração de seu programa 

curricular, trazendo a novidade dos Temas Transversais, que incluem o Meio 

Ambiente. 

A constante evolução refletida nas práticas dos projetos e atividades em EA 

nas escolas até 2002 foi estimulada por diversas iniciativas, não menos importantes 

que as mencionadas, e que continuam influenciando novas práticas e a construção de 

novos paradigmas voltados a um Meio Ambiente mais saudável. 

(c) Interdisciplinaridade e inclusão da temática ambiental no currículo escolar -

visando a identificação das disciplinas que mais trabalharam com a temática 

ambiental nas EEs e EMBs, elaborou-se a Tabela 16. O conjunto das disciplinas se 

encontra em ordem crescente, segundo a freqüência de inclusão de temas em EA. Os 

dados evidenciam o envolvimento de atividades em diferentes áreas do saber com a 

temática ambiental, ou seja, nas diversas disciplinas além das classicamente 

relacionadas ao tema, como a Biologia, a Geografia e as Ciências básicas em geral. 

Outra questão relevante que emerge da observação das Tabelas 9 e 10, pôde 

ser relacionada ao envolvimento multidisciplinar com as atividades desenvolvidas 

em EA nas escolas. A construção da interdisciplinaridade é também notável. Esta 

percepção foi clara nas entrevistas realizadas, revelando a mobilização de várias 
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disciplinas com o mesmo foco no tratamento, com o fim de se obter resultados mais 

completos e satisfatórios. É interessante notar que os PCNs, que introduziram o tema 

Meio Ambiente como transversal à Educação formal, prevêem a necessidade da 

multi e interdisciplinaridade nas escolas como esforço à inclusão desta temática no 

currículo escolar. 

Na presente pesquisa, constatou-se que alguns professores incluíram o tema 

ambiental em suas disciplinas, sem nenhum prejuízo à essência dos objetivos das 

mesmas. Contudo, percebeu-se, que outros, não adotaram ainda esse modelo e não 

acreditam na transversalidade do tema, como que pautados em uma ideologia 

cartesiana, conforme mencionou GRÜN (1996). 

Tabela 16. Disciplinas sobre a Temática Ambiental nas EEs e EMEBs e freqüência 

nos questionários da pesquisa . 

Escolas Estaduais !Escolas Municipais 
Disciplinas Quantidade Disciplinas Quantidade 
Ed. Física 1 Química o 
Física I Matemática o 
Estudos Sociais 1 Ed. Física o 
Ed. A11ística 2 Física o 
Educação 2 ~d. Al1ística o 
Magistério/Pedagogia 4 Estudos Sociais o 
P011uguês 4 Educação o 
Química 5 !Português 1 
Matemática 6 Diversas disciplinas 1 
peografia 7 Biologia 2 
História 8 Ciências 2 
Biologia li [História 4 
Ciências 15 peografia 7 
!Diversas disciplinas 18 Magistério/Pedagogia 9 

( d) Público alvo envolvido nos trabalhos - a identificação do público alvo 

pode ser observada na Tabela 17. Nesse sentido, considerou-se apenas as atividades 

da amostragem realizada, sendo 60 atividades nas EEs, 11 nas EMEBs, 11 na DE e 

04 na SMEC. Identificou-se na amostragem o seguinte público: alunos, professores, 

coordenação pedagógica, direção da UE, comunidade escolar (refere-se a todos os 

sujeitos que desenvolvem algum tipo de trabalho na escola), família do aluno e 

outros (pesquisadores, estagiários, colaboradores eventuais, etc). 
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Nas EEs, 70% dos trabalhos foram desenvolvidos com a participação coletiva 

de alunos, professores, coordenação pedagógica e direção, porém nas EMEBs, 54% 

desses trabalhos contam com a participação da comunidade escolar como um todo, 

envolvendo outros profissionais e sujeitos. 

A participação das famílias dos alunos mostrou-se pouco expressiva na 

execução dos projetos e atividades em EA, sendo 13,3% nas EEs e 9,1% nas 

EMEBs. 

Foi identificado um percentual de participantes externos envolvidos em 

atividades de EA nas UEs, tais como: pesquisadores e estagiários da UFSCar e USP, 

sendo 35% nas EEs e 27,3% nas EMEBs. 

O percentual de participação de professores e alunos em cursos de 

capacitação e treinamento em EA resume-se em 9,1% na DE e 25% na SMEC. Não 

foram encontrados registros de atividades voltadas para alunos na SMEC durante o 

levantamento de dados. 

Os totais individualizados das atividades em EA realizadas nas UEs, DE e 

SMEC foram os seguintes: 60 atividades apuradas nas EEs, 11 atividades nas 

EMEBs, 11 na DE e 4 na SMEC. 

Tabela 17. Incidência de Público Alvo nas Atividades Desenvolvidas (em%). 

AIP p A!P/C/D CE CE/Família o 
EEs 1 o (16 6) 2 (3 3) 42 (70) 11 (1 8 3) 8 (13 3) 21 (35) 

EMEBs 1 _(9,11_ 1 (9 I) 2 (18,2) 6 (54 5) 1 (9,1) 3 (27,3) 

DE 1 (91) 1 o (91) o o o o 
SMEC o 1 (25) 1 * (25) o o o 
NP= alunos e professores; P= professores; NP/CID= alunos, professores, coordenação 
pedagógica e direção; CE= comunidade escolar; CE/Farnilia= comunidade escolar e família 
do aluno; O= outros envolvidos; total= soma dos trabalhados desenvolvidos* = 
coordenadores e diretores. Os números entre parênteses representam os percentuais 
calculados a partir do número total de trabalhos identificados nas unidades pesquisadas. 

(e) Cursos de capacitação de professores em EA - a análise a seguir foi 

precedida da observação de certas características fundamentais em relação ao grau de 

envolvimento e interesse do professor na execução de traballios em EA. O 

Total 
60 
11 

11 
4 
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pesquisador acredita que o professor é movido realmente por estímulo, assim para 

que realizem "qualquer movimento fora de sua área", notadamente o professor da 

escola pública, é preciso estimulá-lo. No caso, com temas sobre o meio ambiente. 

Os dados apurados apontam que todos os projetos e atividades desenvolvidos 

nas escolas EEs e EMEBs, de alguma forma, têm o envolvimento do professor. 

Para enriquecer a análise desta amostragem, outras informações sobre a 

prática da EA no ensino formal foram abordadas, acrescentando-se outros dados 

considerados relevantes observados no Fórum do I Encontro de Educação Ambiental 

2001 (SESC da cidade de São Carlos - SP, no período de 09 a 11/05/2001), que 

enfocou a EA nas escolas públicas do Ensino Fundamental. O evento contou com a 

participação de professores da rede pública estadual e municipal de São Carlos e 

representantes das Secretarias Municipais de Educação das cidades de Ibaté, 

Dourado e Araraquara - SP, bem como integrantes do Núcleo de Educação 

Ambiental- NEA, da Bacia do Alto Jacaré-Guaçu (Anexo 16). Nesta oportunidade, 

pôde-se refletir e debater sobre alguns temas como o Programa Nacional de 

Educação Ambiental - PNEA, os materiais didáticos disporúveis para a EA no ensino 

básico, e a elaboração e execução de programas e projetos em EA. A comissão 

organizadora, ao final do evento, apresentou sérias considerações a respeito da EA 

no Ensino Fundamental das escolas públicas de São Carlos, concluindo sobre a 

necessidade de amadurecimento dos agentes promotores da EA, principalmente no 

que conceme ao conhecimento da temática abordada. 

Salienta-se contudo, que as demandas e facilidades na elaboração e execução 

de programas e projetos em EA sofrem da falta de maturidade dos agentes do 

processo, sejam professores e/ou coordenadores pedagógicos, notadamente para 

alavancar e incorporar projetos em suas respectivas unidades escolares. Apontou-se 

ainda, dentro da temática ambiental, que os depoimentos dos professores salientam 

um aspecto fundamental sobre o meio ambiente, a limpeza, ou seja a necessidade de 

soluções para a problemática . dos resíduos sólidos (lixo). Mesmo frente ao 

desconhecimento de diferentes temas ambientais ou dos princípios básicos para a 

implementação da EA, percebeu-se claramente a preferência dos educadores pelos 

problemas oriundos da disposição indevida do lixo urbano. 
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(f) Base das parcerias entre escolas e universidades- a Tabela 18 apresenta 

os totais individualizados das atividades em EA das EEs, EMEBs, DE e SMEC, 

apoiadas por diferentes parceiros externos à rede de ensino. O apoio foi, em geral, de 

ordem financeira e institucional. A organização da tabela privilegiou as parcerias 

mais evidentes na amostragem, dentre elas as universidades, órgãos públicos de 

fomento à pesquisa e a Prefeitura Municipal de São Carlos. 

A contribuição científica e acadêmica das universidades como a EESC/USP e 

a UFSCar têm produzido importantes resultados nas parcerias celebradas com a rede 

de ensino, porém, pelos percentuais calculados percebe-se que a contribuição é ainda 

pequena e não ocorre de forma contínua. 

Este diagnóstico induz à reflexão em prol de colaborações/apoios mats 

permanentes entre a escola e a sociedade, objetivando conquistas mais efetivas e 

significativas para todos. 

Tabela 18. Número de Parcerias e Colaboradores nos Projetos/Trabalhos 
Desenvolvidos (em%). 

USP UFSCar 

EEs 13 (21.7) 10 (166) 

EMEBs 4 (36 4) 2 (18.2) 

DE 4 (36.4) 3 (273) 

SMEC o 2 (18.2) 

Prefeitura 

5 (83) 

3 (27 3) 

2 (18.2) 

2 (18.2) 

Outros 

12 (20)_ 

4 (364) 

1 c9,n 

1 (911 

Total 

60 
11 

11 

4 
Os números entre parênteses representam os percentuais calculados a partlf do número total 
de trabalhos identificados nas unidades pesquisadas. 



I 

69 

5.3 Avaliação dos Dados Coletados 

A análise dos dados foi baseada em estatística descritiva e análise 

exploratória (BARBETTA, 1998), ambas possibilitaram organizar, resumir e 

apresentar os resultados, interpretando-os à luz dos objetivos desta pesquisa. A 

organização dos dados, como apresentado nas Tabelas 7 a 10 e Figuras 1 a 7, 

auxiliaram a identificação das conexões existentes entre todas as informações. 

Para se compreender a evolução e a prática atual da EA na rede do ensino 

público do Município de São Carlos, buscou-se categorizar e analisar os dados 

coletados. As categorias foram imprescindíveis à análise e à construção do 

diagnóstico da EA formal e basearam-se essencialmente nos referenciais teóricos 

utilizados no presente trabalho, bem como nas informações obtidas através das 

entrevistas, das respostas dos questionários e da análise dos docwnentos pesquisados. 

Pode se concluir, a partir do diagnóstico referente ao período de 1992/2002, 

que a prática da EA vem evoluindo gradualmente e pontualmente, uma vez que 

ocorre em datas estabelecidas, como por exemplo: dia da árvore e semana do meio 

ambiente. A prática ocorre principalmente pela iniciativa pessoal de alguns diretores, 

coordenadores pedagógicos e professores. 

De acordo com algumas entrevistas, não existe uma troca de experiências das 

práticas de EA entre as escolas da rede pública, sendo que uma não conhece o 

trabalho desenvolvido pela outra. Sem dúvida, a ausência do intercâmbio de 

informações é negativa ao aprimoramento da qualidade das atividades da EA formal 

e, por conseqüência, dificulta cada vez mais o envolvimento da comunidade escolar 

na execução de novos projetos. 

A inserção da temática ambiental implementada pelos PCNs como wn dos 

temas transversais a serem abordados no currículo escolar, surgiu como uma 

novidade pedagógica, porém com ela veio wna série de questionamentos quanto à 

sua aplicação prática, por exemplo: "Como realizar a transversa/idade entre as 

disciplinas?" 
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O que se pôde perceber quanto à continuidade dos projetos em EA, através 

das entrevistas, é a dependência de fatores preponderantes dos quais se destacam 

dois: 

1) a atuação da DE e da SMEC com a finalidade de apoiar as ações das UEs; 

2) a elaboração do projeto nem sempre tem o envolvimento do coletivo, ou 

seja, o projeto muitas vezes nasce e é conduzido apenas por uma única 

pessoa e quando esta se desliga do projeto, este acaba sendo interrompido 

ou desativado sem atingir seus objetivos básicos. 

Outro aspecto importante que merece ser comentado neste trabalho refere-se 

às perspectivas do PRONEA quanto ao aprofundamento e a sistematização da EA 

para as atuais e para as novas gerações, tendo o sistema escolar como seu 

instrumento. Para isso, seu objetivo é capacitar o sistema de educação formal visando 

a formação da consciência, a adoção de atitudes e a difusão do conhecimento teórico 

e prático voltados para a proteção do meio ambiente e a conservação dos recursos 

naturais (PRONEA, 1997). 

As ações estratégicas traçadas no PRONEA para alcançar seus objetivos 

esbarram num sistema educacional que atualmente não oferece condições razoáveis 

para propiciar a capacitação de seus docentes. Em conseqüência a este despreparo, os 

projetos realizados em EA não apresentam, na maioria das vezes, formatos e 

estruturas ideais para uma aplicação eficaz e que integre efetivamente os currículos 

escolares. 

Extraído de alguns relatos orais das entrevistas, percebeu-se que alguns 

professores sentem a necessidade de reciclar seus conhecimentos através de cursos 

de capacitação ou de pós-graduação, tendo em vista a defasagem conseqüente das 

rápidas mudanças ocorridas nas diversas áreas do saber. Além disso, os profissionais 

aspiram novas perspectivas em seu campo de atuação, porém o sistema educacional 

vigente não está preparado para liberar o professor em períodos de tempo adequados 

ao seu aprimoramento, tampouco oferece-lhe uma formação continuada capaz de 

suprir sua "demanda intelectual", exigida em seu cotidiano profissional. 
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As Tabel~ 7, 9 e 10 mostraram que as parcerias celebradas entre as escolas 

públicas e os órgãos públicos como FAPESP, Prefeitura Municipal, Universidades 

estão presentes na implementação da EA, porém muitos projetos oriundos dessas 

uniões são encerrados no momento em que estas parcerias são desfeitas. 

A leitura dos dados da pesquisa permitiu observar que os projetos em EA têm 

sua implementação provocada por fatores de diferentes origens, sendo que, 

geralmente, a iniciativa de buscar parcerias para a concretização desses projetos parte 

da própria escola com justificativas próprias à seus interesses e necessidades. 

A iniciativa privada também aparece em projetos sobre meio ambiente, 

celebrados com escolas. Sendo assim, tem buscado instrumentos de participação 

aliando-se à prática pedagógica do ensino formal. Sem dúvida, deve-se considerar 

que o tema meio ambiente é atraente à iniciativa das empresas que lutam pela 

concorrência e conquista de novos mercados, especialmente o internacional através 

da obtenção da Certificação da série ISO 14000. 

A Tabela 9 mostra a participação da empresa Volkswagen como parceira da 

EE Antonio Militão de Lima em um projeto de EA iniciado em 2001, e no qual toda 

a comunidade escolar participou das atividades desenvolvidas. Na Tabela 10 

observa-se um projeto ambiental realizado em 2001, pela EMEB Antonio Stella 

Moruzzi, enfocando a preservação de uma praça pública. Este projeto objetivou a 

valorização do ambiente local e contou com a colaboração da Prefeitura Municipal 

de São Carlos e do Hipermercado Extra. Pôde-se perceber os ganhos advindos dessas 

iniciativas, tanto para as escolas como para seus colaboradores, o que certamente 

reflete no entendimento da importância do meio ambiente e, conseqüentemente, 

possibilita a aquisição de novos valores por parte da população. Sem dúvida, há 

ainda o estímulo de todos os envolvidos (empresas, instituições públicas e escolas) 

na busca conjunta de ações em parceria, visando o beneficio ambiental de todos. 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP realiza 

anualmente o Censo Escolar Nacional, levantando dados através de um questionário 

aplicado em todas as escolas de educação básica do país, inclusive as privadas, com a 

finalidade de subsidiar as ações dos governos municipal, estadual e federal para a 

melhoria da qualidade e da produtividade do sistema educacional brasileiro. Este 
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trabalho é uma ação conjWltO do Ministério da Educação com as Secretarias 

Estaduais de Educação. Desde 2001, o INEP acresceu ao questionário uma pergWlta 

específica sobre EA com o objetivo de diagnosticar a prática da EA no Ensino 

FW1damental em todas as escolas do Brasil. 

A pergWlta de número 35 (ordem numérica), constante do questionário, 

levantou três aspectos sobre a prática da EA (Anexo 17), ou seja, como a escola 

insere a EA em suas atividades, se através de projetos ou como tópico nas disciplinas 

obrigatórias ou nas especiais. 

Em 04 de julho de 2002, a Assessoria de Imprensa do INEP publicou um 

artigo eletrônico, no site www.inep.gov.br (Anexo 19), com o seguinte título ''Mais 

de 70% dos al\.Ulos do ensino fundamental têm Educação Ambiental". Esta 

publicação trouxe o levantamento sobre o tema, elaborado a partir dos dados do 

Censo Escolar 2001. 

Destacou-se aqui o primeiro parágrafo do referido artigo: 

"A Educação Ambiental faz parte da rotina da maioria dos jovens brasileiros 

que está na educação fundamental. Quando se considera o total de alunos deste 

nível de ensino, 71, 2% estão em escolas que trabalham de alguma forma com a 

temática. Entre os alunos que freqüentam da 5a à 8a série, esse índice é de 73%, ou 

11,4 milhões de estudantes. Já entre os alunos da 1° a 4a série, 70% têm Educação 

Ambiental, o que COl'l'esponde a 13,8 milhões de estudantes. " 

Contudo, esta notícia deve ser analisada e discutida no que tange aos 

resultados apurados no Censo, pois merece uma avaliação mais atenta e 

comprometida com o conteúdo real das práticas em EA no ensino básico. A reflexão 

conduz a alguns questionamentos simples e importantes, tais como: -será que a EA 

no ensino formal vai mesmo bem ? - será que os professores têm consciência dos 

reais problemas relacionados ao meio ambiente ? - está ou não acontecendo a 

inserção da temática "Meio Ambiente" no currículo do ensino básico ? 

O resultado da pesquisa realizada nas escolas públicas do Município de São 

Carlos- Tabela 9 -mostra que 89% das atividades praticadas pelas EEs originaram

se de projetos, 11% de contratos e colaborações e 2,6% das atividades realizadas 

através da inserção da temática ambiental nas disciplinas. Na Tabela 10, as 
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atividades desenvolvidas pelas EMEBs foram identificadas como 100% originadas 

de projetos. 

De acordo com os números de alunos levantados pelo Censo Escolar -

Tabela 3 (organizada logo após as referências bibliográficas), 89% dos alunos 

matriculados nas EEs corresponde a 23.448 alunos, ll% a 2.898 alunos e 2,6% a 685 

alunos. Por sua vez, nas ErvfEBs, 100% corresponde a 4.881 alunos matriculados. 

Estes percentuais podem ser observados na Figura 9. 

A5·colas Estaduais Escolas Municipais 

Legenda: 
89% = projetos de EA 
11% = contratos e colaborações 
2,6% = inserção da temática ambiental nas disciplinas 
100% = projetos de EA 

100% 

Figura 9. Demonstrativo das Formas de Abordagem da EA nas Unidades Escolares 
do Município de São Carlos - SP 

Estes dados podem ser considerados como uma amostra a ser comparada com 

os dados do INEP, apurados a partir do censo escolar nacional, porém, a afirmação 

de que a EA faça patie da rotina da maioria dos jovens brasileiros que está na 

Educação Fundamental não permite avaliar a qualidade e os resultados do ensino que 

está sendo oferecido. 
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Contudo, as informações veiculadas, principahnente as oficiais, carecem de 

uma análise mais acurada sobre a verdadeira realidade dessa prática de EA, pois do 

contrário produzirão falhas quanto à interpretação dos dados pelos leitores. 

Segundo o PRONEA (1994), a produção de informações adequadas refletem 

no poder decisório nas organizações ou na capacidade de influir nas decisões que 

venham a afetar a questão ambiental. 

A importância da realização do diagnóstico e da avaliação formativa 

(TRAJBER & MANZOCID, 1996), percebida como um meio de compreensão de um 

processo e de seu aperfeiçoamento, pennite que não se faça interpretações errôneas 

com base em informações desprovidas de uma investigação mais acurada. 

A realização do diagnóstico investigativo sobre a prática da EA no ensino 

formal, realizado neste trabalho, poderá contribuir com a averiguação e compreensão 

do processo de transformação de consciências e comportamentos desenvolvido no 

sistema público de ensino, possibilitando um feedback positivo da influência 

provocada pelos movimentos an1bientais e fundamentadas em documentos e 

legislação especial que cuidam dessa temática. 

Conhecer a realidade destas práticas pedagógicas ligadas ao tema "Meio 

Ambiente" é um fator imprescindível para subsidiar ações, pesquisas, reflexões, 

tomadas de decisões e outras iniciativas que busquem corroborar para uma mudança 

de hábitos em favor de um desenvolvimento sócio-econômico-ambiental mais 

equânime e preocupado com as futuras gerações. 

Desta forma, os administradores municipais de Meio Ambiente juntamente 

com outros seguimentos da sociedade poderão contar com mais um instrun1ento 

essencial à construção e implementação do Plano de Ação Agenda 21 Local, como 

subsídio para a Gestão Ambiental do Município. 

O diagnóstico gerado nesta pesquisa pennitiu constatar que a temática 

ambiental não está sendo contemplada, no contexto educacional do Município de São 

Carlos, de maneira a atender as mais diferentes leis ou recomendações em EA, tanto 

no que se refere ao conteúdo do PRONEA ou as recomendações dos PCNs. De 

acordo com vários entrevistados, as escolas ainda preferem trabalhar com outros 

temas. Reforçando o que disse MALDANER (1997), a inclusão da temática 
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ambiental no currículo escolar é recomendada pelos PCNs e sua amplitude extrapola 

uma determinada área, devendo ser contemplada permanentemente em todas as 

áreas, possibilitando a interdisciplinaridade. Segundo REIGOTA (1994), a escola é 

um local privilegiado para a realização da EA, desde que se dê oportunidade à 

criatividade de professores e estudantes, sabendo-se que todas as disciplinas têm 

importante contribuição a dar à EA. 

Os PCNs introduziram na educação formal a Educação Ambiental como um 

tema transversal, baseado no pressuposto que a dimensão ambiental também agrega 

os aspectos sociais, econômicos e políticos. 

Esse processo educacional conta com um importante aliado, o professor, que 

ao ser valorizado em sua capacidade de criar e agir, e movido pela responsabilidade 

de ensinar poderá suscitar em seus alunos a curiosidade em relação ao ambiente e, 

assim, propiciar a real e necessária integração de crianças e jovens aos valores nobres 

que norteiam o convívio com e em seu meio. A qualidade e o êxito das atividades de 

EA realizadas nas escolas são dependentes da idealização e participação de todos os 

agentes da comunidade escolar. Os professores são, certamente, os facilitadores à 

inserção da ponte entre o tema ambiental e as disciplinas oficiais, entre o tema 

ambiental e a comunidade escolar. Mas, a temática ambiental exige co

responsabilidade, portanto, não há ação sem parcerias, em todos os níveis na escola 

e na sociedade. 

Todos os aspectos já discutidos neste trabalho devem facilitar o processo de 

construção da Agenda 21 como resultado de uma política de gestão ambiental 

fundamentada e subsidiada por essa dinâmica de compreensão da Educação 

Ambiental nas esferas formal e não formal. 

Um dos fundamentos da educação formal é conferir consciência ambiental e 

ética, valores e atitudes, técnicas e comportamentos em consonância com o 

desenvolvimento sustentável e que favoreçam a participação pública e efetiva nas 

tomadas de decisão (Agenda 21, 1992). Desta forma, a colaboração advinda de 

instrumentos de diagnósticos constitui-se parte de um processo de conhecimento 

sócio-ambiental e, por conseqüência, da interação do próprio homem com o meio em 

que vive. E por isso que o diagnóstico realizado pode constituir-se como um valioso 
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instrumento para subsidiar e provocar a construção de políticas de gestão ambiental 

no município de São Carlos, em que a EA deva ser parte preponderante. 

Dos temas ambientais identificados nesta pesquisa, o tema "ÁGUA" mereceu 

um destaque especial devido a sua importância não só para o Município de São 

Carlos, mas para todo o planeta. O Relatório da Unesco - 2002 - concluiu que a 

escassez da água é resultado da permanente redução dos mananciais do planeta, pelo 

alto grau de poluição e pelo aquecimento global (Jornal O Estado de São Paulo, 

2003). 

A UNESCO lançou em 12 de dezembro o "Ano Internacional da Água Doce 

- 2003", oferecendo wna grande oportunidade para se aumentar a consciência sobre 

temas relacionados à água e motivar pessoas de todos os seguimentos da sociedade, 

mostrando que todos têm algo para contribuir (www.unesco.org.br, 2003). 

Esta temática provoca ainda a seguinte discussão: "A água é um tema 

eXtremamente importante dentro do contexto da Problemática Ambiental Global. Sua 

importância para o planeta é, sem dúvida, indiscutíve4 em contrapartida sua 

degradação e escassez está crescendo de maneira desastrosa comprometendo 

sobremaneira a sobrevivência das espécies. Ressalta-se ainda, que a Agenda 21 trata 

em seu artigo 18, da proteção dos recursos hídricos, da qualidade da água e dos 

ecossistemas aquáticos, tudo isso aliado ao desenvolvimento urbano sustentável 

(www.mma.gov.br, 2003). 

A privilegiada rede lúdrográfica que banha o município de São Carlos pode 

ser observada nitidamente no mapa e, também cabe aqui, fa.Zer sua contextualização. 

diante das mínimas atividades de EA desenvolvidas pelas escolas do Município. 

A rede lúdrográfica de São Carlos é constituída por vários córregos que 

cortam a cidade. Estes córregos vêm sofrendo, ao longo dos anos, urna forte agressão 

causada principalmente pela alta carga de esgoto doméstico e industrial que é 

despejada diariamente em seus leitos, agravada pela ausência de urna estação de 

tratamento de esgoto e também pela maioria das empresas do município que não 

tratam seus efluentes e os lançam nos rios. 

Outro fator de grande impacto negativo nestes córregos é a escassez da mata 

ciliar que pode ser observado em vários pontos da cidade, causado pelo desrespeito à 
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legislação do CONAMA, que determina wna distância mínima das margens dos 

corpos d'água que deve ser respeitada. 

Notadamente, o impacto maior se sobressai nas regiões mais povoadas da 

cidade, destacando-se os causados pela construção de vias marginais de acesso 

rápido, impermeabilização do solo que impede a penetração das águas pluviais, 

canalização de córregos nas regiões centrais. To das essas interferências humanas no 

ambiente têm causado inúmeros prejuízos e transtornos à população que 

constantemente é atingida por enchentes dos córregos centrais, como é o caso dos 

Córregos do Gregório e do Monjolinho. 

Esta pesquisa apurou que a rede escolar infelizmente não priorizou a prática 

da EA voltada aos recursos hídricos desta região, talvez pela aleatoriedade com a 

qual conduziu a maioria de suas práticas. Contudo, algumas escolas desenvolveram 

poucos trabalhos relacionados à bacia da região, porém a maioria dos trabalhos 

abordou os aspectos gerais de bacias de outras regiões. . 

De acordo com alguns depoimentos colhidos de professores, diretores e 

coordenadores pedagógicos, a maioria das escolas demonstrou a utilização de 

critérios pouco definidos e uma visível dificuldade na definição de temas e objetivos 

que norteiam suas práticas de EA. Este foi o fator preponderante que não favoreceu a 

construção de wn mapa diagnóstico onde se pudesse classificar em setores/regiões a 

ocorrência de determinadas temáticas com maior freqüência, levando-se em conta 

alguns fatores fisicos ou particularidades locais que produzissem tendências ou 

inclinações para o desenvolvimento de práticas voltadas para um determinado tema. 

Porém. um ponto relevante que pôde ser diagnosticado durante a pesquisa foi 

a tendência de algumas escolas localizadas nas regiões periféricas do Município em 

realizarem projetos de EA preocupados com os aspectos sociais e buscando sempre o 

envolvimento da comunidade de seu entorno, principalmente motivadas pelas 

condições fisicas desfavoráveis e de infra-estrutura deficiente, tais como presença de 

mato crescido em seu entorno, corpos d'água poluídos e geralmente com a mata 

ciliar bastante escassa, presença de erosões, terrenos baldios em situação de descuido 

e outros .problemas que propiciam a ocorrência de doenças, estimulam a procriação 
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de animais nocivos e outros fatores de risco à integridade fisica das pessoas que 

vivem naquelas regiões. 

A realidade vivida por essas regiões carentes do município também pode ser 

classificada como fator de saúde pública e revela o desequili'brio existente entre as 

classes sociais. Contudo, poucas escolas estão contribuindo para atenuar essa 

problemática cotidiana, enquanto aguardam apoio de políticas públicas mais efetivas 

para solucionar ou. pelo menos, minimizar os impactos negativos que refletem em 

toda a sociedade". 
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5.4 Desenhand() o Mapa Diagnóstico 

A representação cartográfica dos resultados do presente diagnóstico sobre a 

EA nas escolas públicas do Ensino Fundamental e Médio do Município de São 

Carlos, no período de 1992 a 2002, é observada no Anexo 18 (organizado logo após 

as referências bibliográficas). Como apresentado anteriormente no item 4.2 da 

Metodologia, o mapa oficial do município com as oito regiões da DE foi empregado 

como base para essa representação. 

As regiões político-geográficas do Município estão apresentadas no mapa 

idealizado - denominado mapa diagnóstico - localiza todas as escolas públicas 

municipais e estaduais, a UFSCar e a USP, a sede do CDCC, da DE e da SMEC, bem 

como a rede hidrográfica (córregos) e as principais rodovias de acesso do Município. 

As unidades escolares foram enumeradas como apresentado na Tabela 19 

(organizada logo após as referências bibliográficas) e utilizou-se das diferentes cores 

já existentes no mapa oficial para identificar cada uma das esferas. 

As escolas que inicialmente não estavam indicadas no mapa oficial foram 

acrescentadas pelo pesquisador, sendo elas: a Escola Estadual Pro} Elydia Benetti e 

as Escolas Municipais do Ensino Básico Janete Maria Martinelli Lia e Angelina 

Dagnone de Mello. 

As Escolas Estaduais Adail Malmegrim Gonçalves e Visconde da Cunha 

Bueno constam da Tabela 19, porém não foram identificadas no mapa e tampouco 

foram objetos desta pesquisa, por estarem localizadas nos Distritos de Agua 

Vermelha e Santa Eudóxia, respectivamente. Esses Distritos são gerenciados pela 

DE, mas não estão localizados no Município de São Carlos. 

O mapa oficial também mostra a localização das Escolas Municipais de 

Ensino Infantil - EMEis. Contudo, estas não foram contempladas nesta pesquisa, 

tendo em vista a escolha inicial da amostragem, que limitou-se às escolas do Ensino 

Fundamental e Médio. 

O resultado do diagnóstico encontra-se no mapa diagnóstico da EA no 

Município de São Carlos- 1992-2002, Anexo 18. 
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A legenda do mapa diagnóstico mostrada na Figura 8 (organizada logo após 

as referências bibliográficas) apresenta as temáticas ambientais com maior destaque 

durante a pesquisa, apontando as unidades escolares que mais as aplicaram nos 

trabalhos de EA, bem como a Diretoria de Ensino e a Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura. 

Visando o gerenciamento das UEs, a DE traçou no mapa oficial do Município 

uma divisão composta de oito setores. Com base nos resultados obtidos no 

diagnóstico da EA, não foi possível uma classificação utilizando-se a setorização 

pré-estabelecida no mapa oficial, ou mesmo estabelecer novos setores, indicando 

tendências específicas no desenvolvimento de determinados temas ambientais, tendo 

em vista a inexistência dessas tendências. 

O mapa diagnóstico aponta as escolas que mais trabalharam com o tema 

ambiental água. Ainda, realçou-se os temas considerados mais importantes nas 

escolas, tais como o lixo, resíduos sólidos, ambiente/natureza, saúde. Esses temas 

constam das Tabela 12 e 13. 

5.5 Construindo o CD-Rom - Auxiliando como um Instrumento de Gestão 

A apresentação dos resultados em um CD-Rom, após o tratamento dos dados 

teve por finalidade disponibilizá-los à sociedade como uma contribuição aos 

trabalhos de gestão ambiental e políticas públicas do Município de São Carlos, bem 

como auxiliar pesquisadores, estudiosos e outros profissionais no campo da EA. Os 

indicadores gerados pelo diagnóstico poderão ser utilizados pelos setores 

educacionais e outros seguimentos da sociedade que contemplam a temática 

ambiental. 

As Figuras 1 a 7 e as Tabelas 7, 9 e 10, bem como o mapa diagnóstico em 

EA do Município de São Carlos foram estruturados no CD-Rom em modelo simples, 

possibilitando consultas rápidas sobre a amostragem realizada e oferecendo 

elementos para um futuro desenho de software do tema. 
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Buscou-se utilizar wna linguagem simples e objetiva na confecção do CD

Rom, considerando a abrangência do público que irá utilizá-lo. Porém, terminologias 

usuais em Educação Ambiental foram eventualmente empregadas. 
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6. CONCLUSOES E RECOMENDAÇúES 

"A práxis do homem não é a atividade prática 

contraposta à teoria: é a determinação da 

existência humana como elaboração da 

realidade" 

(KOSIC, 1969) 

Os dados coletados mostram que a EA nas escolas públicas - ensino básico -

do Município de São Carlos evoluiu entre o período de 1992 a 2002. Os projetos 

realizados nas escolas destacam temas como água, bacia hidrográfica, lixo no 

ambiente, recursos naturais, ambiente/natureza, resíduos sólidos, compostagem e 

saúde. Mesmo considerando-se os impactos que ameaçam a existência e a 

preservação da privilegiada rede hidrográfica do município, o tema água não teve a 

devida atenção dentre as práticas de Educação Ambiental desenvolvidas no âmbito 

escolar. 

Os projetos de EA nas escolas não apresentaram uma organização clar~ 

escolha de temas com objetivos a serem atingidos a longo prazo na formação do 

cidadão são-carlense em relação ao ambiente em que vivem, e tampouco intercâmbio 

das experiências das práticas ambientais entre as escolas. 

A importância do registro escrito das atividades de Educação· Ambiental 

desenvolvidas no âmbito escolar mostra-se fundamentalmente indispensável na 

identificação de erros e acertos ocorridos durante as fases de idealização e execução 

dos projetos ambientais, permitindo-se conhecer a evolução desta prática e, desta 

fo~ subsidiando novos projetos embasados nessas experiências. 

A realização dos projetos ambientais no ensino formal, bem como sua 

continuidade dependem essencialmente da iniciativa dos diretores das escolas, 

coordenadores pedagógicos e professores. Já aqueles que são desenvolvidos em 

parceria com órgãos oficias como a Fapesp, Capes, CNPq dependem da liberação de 
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recursos para atingirem seus objetivos, do contrário, na ma1ona das vezes não 

chegaram à sua conclusão. 

O professor da escola pública sente a necessidade de "reciclar" seus 

conhecimentos através de uma estrutura que possibilite a capacitação continuada 

voltada à temática ambiental, conseqüentemente, favorecendo a inserção transversal 

dessa temática no conteúdo de sua disciplina. Essa transversalidade, seja no conteúdo 

disciplinar ou através dos projetos realizados na escola, propicia ao aluno um espaço 

importante à reflexão sobre os problemas relacionados ao meio ambiente, 

possibilitando o despertar de sua responsabilidade a partir da mudança de 

comportamento. 

O diagnóstico objeto desta pesquisa apresenta informações fi.mdamentadas e 

importantes que procuram subsidiar o conhecimento sobre a Educação Ambiental 

praticada no âmbito escolar no Município de São Carlos, que poderá ser relevante 

aos mecanismos futuros de gestão da EA nos ensinos formal e não formal e às 

pesquisas acadêmicas no âmbito educacional. 

A metodologia adotada garantiu e possibilitou a formulação de conclusões 

seguras a respeito da EA no Município de São Carlos, ainda que o tratamento dos 

dados tenha sido direto e simples. Contudo, em futuros trabalhos de diagnóstico, 

outros pesquisadores devem experimentar outras metodologias e formas de 

tratamento estatístico dos dados. 

Na perspectiva que or~enta a construção da Agenda 21 local, a disseminação 

de informações adequadas e confiáveis na sociedade e no Poder Público Municipal. 

pode influir nas discussões e tornada de decisões voltadas à questão ambiental. 

Portanto, a principal recomendação do presente trabalho de Dissertação de Mestrado 

está na formulação de políticas públicas fundamentadas em diagnósticos prévios, nos 

quais a parcela da sociedade pesquisada seja, sobretudo, consultada, além de apenas 

representar urna parcela amostrai numérica significativa. Assim, de posse das 

conclusões, recomenda-se que mais trabalhos em prol das questões ambientais sejam 

realizados com o fim de subsidiar a elaboração da Agenda 21 da Cidade de São 

Carlos. 
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TABELA 3. Dados Preliminares do Censo Escolar do MEC- 2002 

Os resultados referem-se à matrícula inicial no Ensino Fundamental (1° Grau/Ensino Regular), 
Ensino Médio (2° Grau/Ensino Regular) e Curso Normal, na Educação Especial e na Educação de Jovens e Adultos, 
segundo a Dependência Administrativa. 

Matrícula Inicial 

Fundamental (1 ° Grau Regular) Ensino Ed. Especial ~d. Jovens e Adultos 

Unidade da Dependência 
Federação 

Município 
Administrativa 

Total 18 a 4° 

São Paulo SAOCARLOS Total 27.874 13.785 
São Paulo SAOCARLOS Estadual 17.693 7.446 
São Paulo SAO CARLOS Municipal 4.881 3.960 
São Paulo ~AO CARLOS Privada 5.300 2.379 

Fonte: INEP 2002 
http://www.inep.gov.br/censo/Escolar/resultados/2002/preliminares.htm 

5° a 8° 

14.089 
10.247 

921 
2.921 

Médio(2° (Supletivo) 
Grau 

Regular) e 
Total Fundam. Total Fundam. Curso 

Normal 
10.466 513 280 4.583 2.411 
8.653 o o 3.108 1.115 

o 75 64 1.192 1.192 
1.813 438 216 283 104 
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TABELA 4. Cadastro das Escolas Estaduais do Ensino Fundamental e Médio, número de professores e alunos matriculados. 
ESCOLAS ESTADUAIS ALUNO (REGULAR) ALUNO (adultos/jovens) ALUNO PROFESSOR BAIRRO 

FUND MED FUND MED Especial 
1. Álvaro Guião o 1707 o o o 54 Centro 
2. Prof. Andrelino Vieira 356 o o o o 18 Tijuco Preto 
3. Prof. Antonio Adolfo Lobbe 252 o o o 25 16 Vila Isabel 
4. Antonio Militão de Lima 957 o 150 331 o 45 Vila Deriggi 
5. Dona Aracy Leite Pereira Lopes 490 423 196 198 o 34 Jd. Monte Carlo 
6. Archimedes A. Mendes de Carvalho 590 o 113 o o 20 Maria Stella Fagá 
7. Prof. Arlindo Bittencourt 89.0 o 570 943 o 49 Vila Monteiro 
8. Attilia Prado Margarido 1223 o 240 o o 34 Jd. Santa Felícia 
9. Bento da Silva César 813 o o o 14 32 Jd. Santa Fe lícia 
1 O.Bispo Dom Gastão 624 o o o o 34 Vila Prado 
11.Conde do Pinhal 21 218 o 576 o 22 Jd. Centenário 
12.Profl Elydia Benetti 540 o o o o 18 Boa Vista 
13. Este ri na Placco 829 654 o o o 56 Vila Costa do Sol 
14.Eugenio Franco 778 o o o o 32 Centro 
15.Prof. Gabriel Felix do Amaral 818 o 268 789 o 40 Jd. Bota fogo 
16.Jesuino de Arruda 794 1232 o o o 59 Vila Prado 
17.Prof. João Jorge Marmorato 554 o 78 o o 22 Jd. Dona Francisca 
18.Prof. José Juliano Neto 613 1194 o o o 53 Vila Faria 
19.Prof. Ludgero Braga 549 o o o o 15 Parque Industrial 
20.Prof. Luiz Augusto de Oliveira 1056 o o o o 45 Vila Nery 
21.Profl Maria Ramos 697 663 35 o o 43 Boa Vista 
22.Profl Marilene Terezinha Longhim 334 o o o o 11 Jd. Real 
23.Prof. Orlando Perez 1289 o 139 o o 36 Bairro Cidade Aracy 
24.Cel. Paulino Carlos 700 o o o o 18 Centro 
25.Péricles Soares 496 o o o o 18 Jd. Cruzeiro do Sul 
26.Prof. Sebastião de Oliveira Rocha 779 1271 o o 7 67 Centro 
27.CEFAM - Dep. Miguel Petrilli o 314 o o o 31 Jd. Centenário 
TO 1 AL DE ALUNOS 17665 7676 1867 2934 46 
Fonte: Diretoria de Ensino de São Carlos - Base de Dados da Secretarja de Educação - 06/09/2001 
Observação: A setorização das escolas utilizou a Carta do Município de São Carlos com o objetivo de gerenciar as escolas 
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TABELA 5. Cadastro das Escolas Municipais do Ensino Fundamental, número de professores e alunos matriculados. 

ESCOLAS MUNICIPAIS ALUNO (REGULAR) ALUNO (SUPLETIVO) PROFESSOR BAIRRO 
1a 4a 53 a 83 1a 4a 53 a 83 

1. EMEB Afonso Fioca Vitali 1012 o 105 o 33 Cidade Aracy I 
2. EMEB Antonio Stella Moruzzi 474 o 23 o 17 Jd. Tangará 
3. EMEB Artur Natalino Deriggi 554 o 60 140 27 Cidade Aracy (Antenor Garcia) 
4. EMEB Carmine Botta 373 428 40 199 47 Wd. Boa Vista 
5. EMEB Dalila Galli 383 402 61 163 53 Jd. Jockey Club 
6. EMEB Ma Ermantina C. Tarpani 220 o o o 8 Jd. Botafogo (Conj. Hab. Or. Romeu Sá' 
7. EMEB Janete M. M. Lia 291 o 25 o 11 Jd. Pacaembu 
8. EMEB Angelina O. de Mello 363 o o o 11 ~d . Santa Felicia 
TOTAL ::>c ALUNOS 3670 830 314 502 207 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São Carlos -dados atualizados até outubro de 2001 

Observação: A setorização das escolas municipais foi realizada no mapeamento realizado pela ORE 
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TABELA 6. Número de Alunos e Classes das EMEBs 

Total de Total de 
EMEBs Ensino Regular alunos classes 

r• 2:1 3:1 4:1 53 6:1 7:1 8:1 
1. EMEB Afonso Fioca Vitali (CAIC) 279 275 207 273 - - - - 1012 30 
2. EMEB Prof. Antonio Stella Moruzzi 103 139 86 86 - - - - 474 16 
3. EMEB Artur Natalino Deriggi 122 137 138 157 - - - - 554 16 
4. EMEB Carmine Botta 89 104 105 75 104 111 105 108 801 24 
5. EMEB Prof' Dalila Galli 93 104 108 78 104 127 101 70 785 24 
6. EMEB Prof' M" Em1antina Carvalho Tarpani 51 68 51 50 - - - - 220 8 
7. EMEB Janete Maria Martinelli Lia 84 90 58 59 - - - - 291 10 
8. EMEB Angelina Dam1one de Mello 152 70 70 71 - - - - 363 11 

Ensino Supletivo 
1. EMEB Monso Fioca Vitali 105 105 3 
2. EMEB Prof. Antonio Stella Moruzzi 23 ?~ 

_ _, 1 
3. EMEB Artur Natalino Deriggi 30 200 6 
4. EMEB Carmine Botta 14 30 35 35 35 35 239 8 
5. EMEB Prof Dalila Galli 25 26 36 42 72 49 224 8 
6. EMEB Janete Maria Martinelli Lia 25 36 22 46 53 42 25 1 

TOTAL 5316 166 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São Carlos- SP, 2001 
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TABELA 7. Registro de Atividades de EA da Delegacia de Ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São Carlos- SP 

NO ESCOLA NÍVEL(F/M) 
1 DE FIM 
2 DE FIM 
3 DE FIM 
4 DE FIM 
5 DE FIM 
6 DE F 
7 DE FIM 
8 DE FIM 
9 DE F 
10 DE FIM 
11 DE FIM 

1 SMEC F 
2 SMEC -
3 SMEC -
4 SMEC -

Legenda: 
F= Ensino Fundamental 
M= Ensino Médio 
Prof= Professor 
Dir= Diretor 
Coord= Coordenadores 

Púbi.Aivo 
prof/dir. 

professor 
professor 
professor 
professor 
professor 
professor 
professor 
professor 
professor 
prof/aluno 

coord/dir. 
professor 

-
-

B. Hidrográfica= Bacia Hidrográfica 

LOCAL. TEMA 
CRHEA/CDCC Bacia Hidrográfica 

UFSCar uso trilha natureza 
coce EA na B.Hidrográfica 
coce EA na B.Hidrográfica 
coce EA na B.Hidrográfica 

DE Lixo e MA 
DE Água doce 

UFSCar uso trilha natureza 
Escola Lixo 

UFSCar resíduos sólidos 
Escola Lixo 

Casa Cultura Consumo e MA 
UFSCar trilha da natureza 

- águas doces 
escola Resíduos 

ANO OBJETIVO Atividade PARCERIA 
1995 Capacitação curso CRHEA/CDCC 
1996 Formação visita Botânica/UFSCar 
1997 Estágio/treinamento internet CDCC/USP 
1997 Capacitação curso CDCC/USP 
1998 Estágio/treinamento internet CDCC/USP 
1999 Oficina (reflexão) oficina Prefeitura São Carlos 
2000 Aperfeiçoar/qualificar curso SMCTDE/SMECC 
2000 Conhecer visita Botânica/UFSCar 
2000 Formação curso Escola FIM 
2000 Capacitação FINEP DEMA/UFSCar 
2000 Educar/conscientizar projeto Escola FIM 

1999/2000 Conscientizar projeto DEMA/UFSCar 
2000 Capacitação projeto UFSCar/SCT 

- Capacitação projeto SMCTDE. 
2000 - Doutorado Unesp/Araraquara 
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TABELA 9. Registro de Atividades de EA das Escolas Estaduais do Ensino Fundamental e Médio 

Natureza Local material 
Escola Nível Púbi.Aivo Atividade aplicação Período Tema Objetivo Justificativa Área didático Parceria 

Biologia/ 
Este ri na 5:~ a aa a/p projeto e atual bacia hidrográfica - - Química coce USP 

colaboração 
/apoio aproveitamen 

Esterina - p cultural e atual lixo reciclagem to do lixo idem - coce 
Esterina - p projeto e atual 3 Rs reciclagem - Biologia - UFSCar 

Problemas cedido por 
ambientais; professor; 

ambiente naturais informar e impactos nos Ciências produzido 
Andrelino 1a a 4a a/p/ c projeto e/c/p 1998 e urbanos conscientizar ambientes Biológicas pelos alunos Prefeitura 

estimular a 
participação 

Paulíno pesquisar e individual e ensino produzido na 
Carlos 1a a 4a a/p/ d/ c projeto e 2002 Ecologia conscientizar coletiva básico escola -

estimular a 
participação 

do aluno para 
ajudar na 

resolução do produzido 
Arlindo 53 a aa a/p/ d/ c projeto e atual fixo conscientizar _problema Geografia pelos alunos -

Continua. .. 
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-

c ontmuaçao 

estimular a 
participação 

do aluno para 
53 a 83 ajudar na produzido 

e resolução do pelos alunos e 
Arlindo Médio a/p projeto e atual 3Rs conscientizar problema Biologia pela escola -

53 a 83 plano 
e escolar seres vivos, meio preservação 

Arlindo Médio a/p e atual ambiente e lixo conscientizar para o OS Biologia mídia -
produzido 

envolver o pelos alunos e 
EA/água/lixo/ecos aluno, pela 

2001/ sistemas/tráfico comunidade escola/aquisiçã 
EuQênio F. 18 a43 a/~ldlcle projeto e/b/pe atual de animais conscientizar e escola Educação o UFSCar 

produzido 
envolver o pelos alunos e 

aluno, pela 
Mananciais/flora/ comunidade escola/aquisiçã 

Eugênio F. 13 a 43 a/p/d/c/e projeto e/b/pl 2002 fauna locais conscientizar e escola Educação o -
levar as 

crianças à 
mudança de produzido 

1999a comportamen pelos alunos e 
Péricles 13 a 43 a/p/d/c/f projeto- e/en 2002 lixo conscientizar to diversas pela escola -

levar as 
crianças à 

mudança de produzido 
1999a comportamen pelos alunos e 

Péricles 13 a 43 a/p/d/c/f projeto- e/en 2002 água conscientizar to diversas pela escola -
Continua ... 
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Continuação 

sensibilizar Ciências! 
Maria 2000a alunos e Biologia/ cedido pela 

Ramos 58 a 88 a/p/ e/os contrato e 2001 3Rs conscientizar comunidade Química UFSCar UFSCar 

contrato/ 
apoio resgatar 

58 a 88 cultural valores da 
Maria e (financiado- 1999 a Pau-Brasil informare economia cedido pelo 

Ramos Médio a/p/ e/f MEC) e 2000 (árvore) conscientizar brasileira diversas IBAMA IBAMA 
contrato/ 

apoio 
cultural/ 

58 a 88 parceria conscientizar cultura 
Maria e (financiado- 1999a para ambiental em cedido pela 

Ramos Médio a/p/ c Tetra Pak e 2000 recicla~em conservar escolas diversas Tetra Pak Tetra Pak 
envolvera 

comunidade 
escolar para 
economia de 

energia 
elétrica e Magistério produzido pela 

Antonio 1999/ contenção de /Pedagogi escola e pelos 
Lobbe 13 a43 a/p/ e/f projeto e/b atual energia elétrica conscientizar gastos a alunos -

produzido pela 
escola e pelos 

Magistério alunos! cedido 
Antonio 1997/ envolver as /Pedagogi pela Secretaria 
Lobbe 13 a 43 a/p/f projeto e/b atual água conscientizar crianças a de Educação -

Continua. .. 
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Continuação 

produzido pela 
projeto escola e pelos USPe 

desenvolver alunos/ cedido Ecoledes 
a iniciação pela Secretaria Sciences 

Antonio 2001/ desmatamento/er científica da de Educação e de 
Lobbe 18 a 48 a/p/ e/os e atual osão/ efeito estufa capacitação criança diversas coce Bergerac 

parceria Tema foi Ciências/ Produzido pela 
1998a proposto pelo História/ escola/cedido COCC/ 

Archimedes 58 a 83 a/p/d/c/o e 2000 com postagem Formação coce Geografia peloCDCC USP 

Aracy - - - - - - - - - - -
projeto envolver 

(financiado alunos nos 
pela conceitos e produzido pela 

FAPESP) 1997 a conscientizar práticas escola e pelos 
Gabriel 58 a 83 a/p e 1998 com postagem e formar ambientais diversas alunos FAPESP 

projeto envolver 
(financiado alunos nos 

pela conceitos e 
FAPESP) 1997 a conscientizar práticas produzido 

Gabriel 53 a 83 a/p e 1998 !plantas medicinais e formar ambientais Ciências pelos alunos FAPESP 
envolver coce, 

projeto alunos nos SHSe 
(financiado capacitação conceitos e produzido pela CRHEA 

pela bacia hidrográfica professores e práticas escola e pelos (USP) e 
Gabriel 53 a 83 a/p FAPESP) e/c 1997 e resíduos sólidos alunos ambientais diversas alunos UFSCar 

53 a 83 envolver produzido pela 
e 1994 a comunidade escola e pelos USPe 

Jesuíno Médio a/p/d/f colaboração e 1995 lixo conscientizar escolar diversas alunos UFSCar 

Continua. .. 
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Continuação 

História/ 
Geografia/ 
Biologia/ 

envolver a Ciências! 
comunidade Química! 

escolar sobre Português 
53 a 83 influência da I produzido pela 

e 2000/ migração e meio migração Matemátic escola e pelos 
Jesuíno Médio a/p/ d/ c projeto e/f/b atual ambiente conscientizar sobre o MA a alunos -

Produzido 
projeto reconheci me pelos alunos e 

(financiado nto das Ciências! pela 
pela 1997a informar, bacias da História/ escola/cedido CDCC/ 

Jesuíno 53 a 88 a/p/d/c/os FAPESP) en/b/c/pl 1998 bacia hidrográfica conscientizar cidade Geografia peloCDCC USP 
envolver a 

comunidade 
escolar - uso produzido pela 

1998/ racional da escola e pelos 
Jesuíno 53 a 83 a/p/ d/ c projeto e/ma atual energia elétrica conscientizar energia Ciências alunos CPFL 

envolver 
alunos e suas 

famílias no 
combate ao 
desperdício 
de água em produzido 

Jesuíno 53 a 83 a/p Programa ele água conscientizar casa - pelos alunos SAAE 

Continua.. .. 
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Continuação 

envolver o 
aluno visando 

melhor 
resíduos sólidos qualidade de 

Jesuíno 58 a 88 a/p projeto e 2002 (3 Rs) conscientizar vida - - -
- coleta papel e 

Jesuíno - - - 1993 pa_pelão - - - - -
- coleta tampinhas 

Jesuíno - - - 1994 e latinhas - - - - -
- envolver 

levantamento de aluno na 
Jesuíno - - e/em 1998 praças conscientizar importância - - -

- coleta seletiva/ envolver 
arborização e aluno nas 

Jesuíno - - - - ~raças conscientizar atividades - - Prefeitura 
envolver a 
escola e a 

comunidade 
curso de na carência Produzido 

capacitação de árvores e pelos alunos e 
-voltado à aproveitamen pela 

arborização e to do lixo escola/cedido CDCC/ 
Marilene L. 18 a 43 a/p/f/d/fa projeto ele 2000 trilha da natureza ~ompostagem orgânico diversas peloCDCC USP 

Português 
envolver o /Ciências/ Produzido 

extensão 2001/ animais e informare aluno e Estudos pelos alunos e 
D.Gastão 18 a 43 a/p/c/f/fa cultural elpe atual natureza conscientizar professores Sociais pela escola -

Continua. .. 



Continuação 

ausência de 
projeto bacia hidrográfica/ área verde e matemátic FAPESP/ 

58 a 88 (financiado lixo/ viveiro de excesso de a/ Produzido CDCC/ 
e pela 1999/ mudas/ lixo no Ed.Fisica pelos alunos e Horto 

Attília Médio a/p/ d/ c FAPESP) e/c atual reflorestamento capacitação entorno e outras pela escola Florestal 
projeto/ socialização 

colaboração de 
I apoio experiências 
cultural para 

elaboração 
de proposta 
pedagógica Geografia/ 

aliada às História/ Produzido USP/ 
2001/ educação conscientizar questões Ciências/ pelos alunos e Volkswage 

Militão 58 a 88 a/p/d/c/fa e/oslb atual ambiental e formar ambientais PortuQuês pela escola n 
tema Ciências/ 

relacionado Pedagogi 
com a/ 

projeto localização Geografia/ 
(financiado da escola História/ Produzido 

pela 1997 a conscientizar perto de Matemátic pelos alunos e CDCC/ 
Ludgero 18 a 83 a/p/d/c/os FAPESP) e/b/c 1998 bacia hidrográfica e capacitar córregos a pela escola USP 

a realidade 
diária mostra 

o descaso Produzido 
como pelos alunos e 

Ludgero - a/p/ d/ c trabalhos e/b/ca sempre diversos conscientizar planeta - pela escola -

Continua. •. 
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Continuação 

Português 
I 

Geografia/ 
História/ 

Matemátic 
envolver o a/ 

2001/ aluno com E.Artistica produzido 
Ludgero sa a aa a/p projeto e atual Meio Ambiente conscientizar práticas /Ciências pelos alunos -

projeto arborização/ 
jardinagem/ coleta envolver toda 

seletiva/ comunidade 
reciclagem de lixo/ escolar e 

produção de conscientizar familiar na aquisição da 
CEFAM Médio a/p/ d/ c e atual adubo orgânico e formar prática da EA diversas escola -
Elydia - - - - - - - - - - -

Sebastião - - - - - - - - - - -
arborização/ aquisição da 

jardinagem/ coleta envolver toda escola/ 
seletiva/ comunidade produzido 

reciclagem de lixo/ escolar e pelos alunos e 
projeto/ 1999/ produção de conscientizar familiar na cedido pela UFSCar/ 

Conde Médio a/p/ d/ e/f colaboração e atual adubo orgânico e formar I prática da EA diversas UFSCar Prefeitura 
envolver o 

aluno com os 
princípios 

2002/ básicos da produzido 
Juliano Neto sa a aa a/p/d projeto e atual Meio Ambiente sensibilizar EA Ciências pelos alunos -

Continua. •• 
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Continuação 

envolver a 
comunidade 
escolar na 
criação de 

58 a 88 um espaço 
e a/p/d/c/psl 2002/ para a prática produzido p~la 

Juliano Neto Médio f projeto e/c atual Meio Ambiente conscientizar daEA Biologia escola -
envolver o Apoio da 
aluno de UFSCar, 

forma Unicamp, 
articulada e Instituto 

interdisciplina Agronômic 
r para que ode 
haja maior História/G Campinas, 
construção eografia/ produzido pela Prefeitura 

projeto estimular/ de Ed. escola/ alunos/ deSP, Jd. 
a/p/d/c/e/o (financiado e/en/b/c/e 1998 a formar/ conheciment Artística/ aquisição da Botânico e 

Guião Médio s I pelo CNPq) X 2001 Flora capacitar o BioiOQia escola Uni monte 
envolver 

alunos nos 
conceitos e 

projeto práticas 
(financiado ambientais/ 

pela produção de Física/ produzido pela 
FAPESP) maquetese Química/ escola/alunos/a 

1997 a sensibilizar/ página na Biologia/M quisiçãoda CDCC/ 
Guião Médio a/p/ elos e/b/c 1998 bacia hidrográfica caoacitar internet atemática escola/ coce USP 

Tornar a 
1996e escola mais 
2000/ coleta seletiva/ sensibilizar/ atrativa para produzido pela 

Bento 18 a 48 a/p/d/oslfa Projeto e/b/fa atual lixo conscientizar os alunos diversas escola/alunos -
Continua. .. 
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Continuação 

Incentivar 
uso de 

sensibilizar/ remédios produzido pela 
Bento 18 a 48 a/p/d/oslfa Projeto e/b/fa 1996 ervas medicinais conscientizar naturais diversas escola/alunos -

Reaproveita 
Nutrição/ horta mento de 

escolar alimentos e 
(alimentação e sensibilizar/ educação produzido pela 

Bento 18 a48 a/p/d/oslfa Projeto e/b/fa 1996 saúde) conscientizar alimentar diversas escola/alunos -
Motivar os 
alunos na 

projeto criatividade e 
(financiado contato com 

pela sensibilizar/ recursos produzido pela USP/ 
Bento 18 a 43 a/p/ d/ os FAPESP) e/b/fa 2001 Cerâmica conscientizar naturais diversas escola/alunos UFSCar 

Envolver os 
alunos na 

problemática 
no contexto 

de sua 
2001/ sensibilizar/ realidade produzido pela 

Bento 18 a 48 a/p/ d/ os Projeto e/b/fa atual dengue conscientizar social diversas escola/alunos -
Incentivar o 

Derivados do uso racional 
1997/ petróleo/ gás sensibilizar/ dos recursos produzido pela 

Bento 18 a 43 a/p/ d/ os Projeto e/b/fa atual natural conscientizar naturais diversas escola/alunos -

Continua. .. 
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Continuação 

envolver a 
comunidade 
escolar- uso produzido pela 

1999/ racional da escola e pelos 
Bento 18 a 48 a/p/ d/ c projeto e/ma atual energia elétrica conscientizar energia Ciências alunos CPFL 

Envolver o produzido pela 
projeto aluno-tema escola e pelos 

(financiado proposto pela alunos/ 
a/p/d/c/osl pela 2001 a Equipe aquisição/kit-

L. Augusto 18 a48 f a FAPESP) E/b 2002 Água Conscientizar UFSCar - coce UFSCar 
produzido pela 
escola e pelos 

Envolver o alunos/ 
aluno coma aquisição/mate 

a/p/d/c/e/o 
Água 

problemática ria! cedido pelo 
L. Augusto 18 a 48 s/ co Projeto e 2001 Conscientizar do tema - CDCCeSAAE -

Envolver o 
aluno com a Policia 
problemática Militar/FAF 
ambiental e ESP, 

Conscientizai social (auto- produzido pela famflia, 
a/p/d/c/e/o Projeto 2000/ Água/Dengue/Gen socializar/ estima e escola e pelos comunidad 

L. Augusto 18 a 48 slslf/co e atual te capacitar I participação) diversas alunos e 
trabalhar 

como tema 
transversal 

João J. durante as 
Marmorato 18 a 88 a/p disciplina e atual EA - aulas Ciências - -

Continua. .. 

105 



Continuação 

João J. 
Marmorato - -

Orlando a/p/d/c/psl 
Perez 53 a 83 f 

Orlando 
Perez 53 a83 a/p/ d/ c 

Orlando 
Perez 53 a 83 a/p/d/c/o 

Legenda (Público Alvo): 
a= aluno 
c= coordenação pedagógica 
co= comunidade 
d= direção 
e= estagiários 
f= funcionários 
fa= família 
o= outros envolvidos 
p= professor 
ps= pesquisadores 
s= secretários 

- - 2002 

1998a 
projeto e/en/b/c 1999 

projeto 

1999a 
e 2000 

2000a 
pJojeto e/b 2001 

coleta 
seletiva e sua 

lixo - importância 
envolver o 

aluno com a 
preservação 

do meio 
bacia hidrográfica conscientizar ambiente 

envolver o 
aluno com a 

saúde - preservação 
prevenção conscientizar da saúde 

envolver o 
aluno com a 

conscientizai questão de 
saúde formar saúde pública 

Legenda (Local de Aplicação): 
b= bairro 
c= campo 
ca= casa do aluno 
e= escola 
en= entorno 
f= favela 
ex= externo (em outra cidade) 
ma= moradia dos alunos 
p= praça 
pe= parque ecológico 
pl= propriedade rural 

- - UFSCar 

Geografia/ produzido pela 
Matemáic escola e pelos 
a/ História alunos USP 

produzido pela 
escola e pelos 
alunos/cedido 
pela Diretoria 

Ciências de Ensino -

produzido pela 
escola e pelos 

Ciências alunos ORE 
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Continuação 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

Natureza dos Instrumentos de Atividades: 
Projetos desenvolvidos pela UEs 
Planos de aula 
Aulas= inserção do tema na disciplina 

PROJETOS EM ANDAMENTO 
Jesuíno de Arruda (PROCEL- CPFL) . 
Bento da Silva César (CONPET- Programa Nacional da Racionalização de uso dos derivados do petróleo e do gás natural) 
Bento da Silva César (PROCEL- CPFL) 
Luiz Augusto de Oliveira (PRERD- Polícia Militar) 

PROJETOS DESATIV ADOS 
Maria Ramos (lixo) 
Archimedes A. Mendes de Carvalho (compostagem) 
FAPESP (diversas escolas) 

PROJETOS CONCLUÍDOS 
Maria Ramos (Pau-Brasil) 
Álvaro Guião (Flora do Est. SP) CNPq 
Álvaro Guião (EA) FAPESP 
* os demais projetos estão em andamento 
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TABELA 10. Registro de Atividades de EA das Escolas Municipais do Ensino Fundamental 

Natureza Local material 
Escola Nível Púbi.Aivo Atividade aplicaç_ão Período Tema Objetivo Justificativa Área didático Parceria 

Magistério 
Envolver a I 

comunidade Pedagogi 
Cidadão do novo escolar com a/ USP/UFS 
milênio/ água/lixo/ a História/ Car-

Antonio a/p/d/c/ps/ 2000/ 3 Rs/ Capacitar/ problemática Geografia/ Produzido na colaboraçã 
Moruzzi 13 a 4a f/co projeto e/b atual compostagem conscientizar ambiental EA escola o 

Magistério 
I 

Trabalhar a Pedagogi Prefeitura/ 
valorização a/ Hipermerc 

do meio História/ Produzido na fado Extra-
Antonio a/p/d/c/f/c 2001/ ambiente Geografia/ escola e pelos colaboraçã 
Moruzzi 13 a 4a o projeto e/b atual praça Conscientizar local Letras alunos o 

poluição do 
ar/lixo/reciclagem/ 

outros temas Refletir sobre 
foram a Magistério 

desenvolvidos: problemática I 
remédios e buscar Pedagogi 

naturais/direitos mudanças no a/ Produzido na 
Antonio a/p/d/c/f/c 1998/199 da criança/coleta comportamen História/ escola e pelos 
Moruzzi 1a a 4a o projeto e/b 9 e 2002 seletiva Conscientizar to Ge~grafia alunos Prefeitura 

envolver os Pedagogi 
alunos no a/ 

2001/ uso racional Psicopeda cedido pela PROCEL-
Angelina 1a a 4a a/p projeto e atual energia elétrica conscientizar da energia _gogia PROCEL Parceria 

Continua. .. 
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Continuação 

desenvolvi me 
projeto nto CDCC/ 

(financiado sociocultural USPe 
Artur a/p/d/c/f/c peloSAAE) 1998 a conscientizar e ambiental produzido pela SAAE/Pref 

Deriggi 18 a 48 o e/en/b/c 2000 residuos sólidos e educar do bairro diversas escola e alunos eitura 
envolver o 

aluno e 
comunidade produzido UFSCar-

coma pelos alunos e Parceria e 
2002/ ambiente natural e informar/ realidade do Pedagogi empréstimo de polaboraçã 

Afonso Vitali 18 a 48 a/pie Projeto e/en atual modificado sensibilizar bairro a/ Bioi()Qia bibliografias o 
envolver o 

aluno e Magistério 
comunidade I 

informar/ coma História/G 
sensibilizar/ realidade do eografia/ produzido USP-

Afonso Vital i 18 a 48 a/p/ps Projeto e/b 2000 lixo conscientizar bairro Biologia pelos alunos parceria 
produzido pela 

envolver Magistério escola, 
aluno e /Pedagogi alunosladquirid Parcerias: 

1998 a comunidade a/ o por CDCC/ 
Maria a/p/d/c/psl 2002/ coma Geografia/ empréstimo/ce ~PASC/Es 

Ermantina 18 a 48 fu/co/fa Projeto ele atual lixo · informar I problemática EA di do lpecialistas 
Projeto produzido 

(financiado natureza da necessidade pelos alunos e 
pelo 2001/ paisagem/ energia e interesse adquirido pela 

Janete 18 a 43 a/p/d UNESCO} e atual elétrica conscientizar no tema Magistério escola UNESCO 

Continua. .. 
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Continuação 

18 a 48 

Carmine 58 a 88 a/p/d 

Dalila Galli 58 a 88 a/p/ d/ co 

Legenda (Público Alvo): 
a= aluno 
c= coordenação pedagógica 
co= comunidade 
d= direção 
e= estagiários 
f= funcionários 
fa= família 
o= outros envolvidos 
p= professor 
ps= pesquisadores 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

Projeto 

Projeto 

Natureza dos Instrumentos de Atividades: 
Projetos desenvolvidos pela UEs 
Planos de aula 
Aulas= inserção do tema na disciplina 

1999/ 
e/b atual 

1999/ 
e/b atual 

consumo recursos 
naturais/ outros 

temas agregados importância 
ao projeto: do uso 

poluição/fauna e racional dos 
flora/ queimadas/ recursos 

mata ciliar conscientizar naturais 
formar/ envolver o 

5ensibilizar/cc aluno com 
rios nscientizar rios locais 

Legenda (Local de Aplicação): 
b= bairro 
c= campo 
ca= casa do aluno 
e= escola 
en= entorno 
f= favela 
ex= externo (em outra cidade) 
ma= moradia dos alunos 
p= praça 
pe= parque ecológico 
pl= propriedade rural 

Ciências/ 
Geografia/ 
Magistério 

Ciências/ 
Geografia 

PROJETOS EM ANDAMENTO 
Angelina D. de Mello (PROCEL- CPFL) 
PROJETOS DESATIV ADOS 
Artur Natalino Deriggi (Projeto de EA - SAAE) 
PROJETOS CONCLUÍDOS 
* os demais projetos estão em andamento 

produzido 
pelos alunos -

produzido 
pelos alunos -
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TABELA 17 Gru -· lpOS T emat1cos e suas respectivas ocorrenc1as nas E sco as E d . d M . ' . d s- C 1 sta urus o UillC!piO e ao ar os- SP 
Grut>oLi.xo Ocorrência Grupo BacÜl H idrográfica Ocorrência GrupoAgua Ocorrência Grupo Ambiente/Natureza Ocorrência 
Estcrina Placco 2 Esterina Placco 1 Péricles Soares 1 Andrelino Vieira 1 
Arlindo Bittencourt 2 Eugênio Franco 1 Antonio A. Lobbe 1 Paulino Carlos 1 
Péricles Soares 1 Gabriel Félix do Amaral I Jesuíno de Arruda 1 Arlindo Bittencourt l 
Maria Ramos 1 Jesuíno de Arruda 1 Eugênio Franco 1 Jesuíno de Arruda 1 
Jestúno de Arruda 1 Attília P. Margarido 1 Luiz Augusto de Oliveira 2 Marilene T. Longhim 1 
Attília Prado Margarido 1 Ludgero Braga l Dom Gastão 1 
CEFAM 1 Alvaro Guião l Eugênio Franco 2 
Conde do Pinhal 2 Orlando Percz 1 José Juliano Neto 2 
Bento da Silva César 1 Antonio Militão de Lima 1 
João Jorge Marmorato 1 Ludgero Braga 1 
Total de Ocorrências 13 8 6 13 
Grupo Compostagem Ocorrência GruJ>O Resíduos Ocorrência GruJ>O Recursos Naturais Ocorrência Grupo Saúde Ocorrência 
Archimedes de Carvalho 1 Maria Ramos 1 Maria Ramos 1 Bento da Silva César 2 
Gabriel Félix do Amaral 1 Gabriel Félix do Amaral l Antonio A. Lobbe 2 Luiz Augusto de Oliveira 1 
CEFAM 1 Jesuíno de Arruda 3 Gabriel Félix do Amaral 1 Orlando Perez 2 
Conde do Pinhal l CEFAM 1 Jesuíno de Arruda l 

Bento da Silva César 1 Attília Prado Margarido 2 
Eugênio Franco 2 
CEFAM 2 
Conde do Pinhal 2 
Alvaro Guião 1 
Bento da Silva César 2 
Dom Gastão 1 

Tora/ de Ocorrências 4 7 17 5 
Enfoque dos temas: 
-Lixo= reciclagem, coleta seletiva 
- Bacias hidrográficas= rios da cidade 
- Água= conservação, preservação de mananciais 
- Ambiente/Natureza= meio ambiente em geral, ecossistemas, ambiente natural e construído , problemática ambiental em geral 
- Compostagem= reaproveitamento de resíduos orgânicos, produção de adubo orgânico, horta escolar 
- Resíduos= reciclagem do lixo, cerâmica, 3Rs (reduzir, reaproveitar, reciclar) 
-Recursos Naturais= derivados do petróleo, energia elétrica, proteção e extinção de animais 
- Saúde= nutrição, alimentação, dengue 
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TABELA 13. Grupos Temáticos e suas respectivas ocorrências nas Escolas Municipais do Ensino Básico do Municio de São Carlos- SP 

Gru_I>O Lixo 
Antonio Stella Moruzzi 
Afonso Fioca Vitali 
Maria E. C. Tarpani 

Total de Ocorrências 
Gru1>0 Resíduos 
Antonio Stella Moruzzi 
Artur Natalino Deriggi 

Total de Ocorrências 

Enfoque dos temas: 
- Lixo= coleta seletiva 

Ocorrência 
3 
l 
1 

5 
Ocorrência 

2 
1 

3 

- Bacias hidrográficas= rios 

Grupo Bacia Hidrográfica 
Dalila Galli 

Grupo Recursos Naturais 
Antonio Stella Moruzzi 
Carmine Botta 
Angelina D. de Mello 

- Água= conservação, preservação de mananciais 

Ocorrência Gru1>oAgua 
l Antonio Stella MontZzi 

1 
Ocorrência Grupo Diversos 

1 Antonio Stella Moruzzi 
1 
1 

3 

- Ambiente/Natureza= praças, ambiente natural e construído, paisagem, poluição, queimadas 
- Resíduos= 3Rs (reduzir, reaproveitar, reciclar) 
- Recursos Naturais= energia elétrica, mata ciliar 
- Diversos= direitos da criança, cidadão do novo milênio 

Ocorrência Grupo Ambiente/Natureza Ocorrência 
L Afonso Fioca Vitali 1 

Janete M. Martinelli Lia 1 
Cannine Botta 1 

l 3 
Ocorrência 

2 

2 
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TABELA 14. Grupos Temáticos e suas respectivas ocorrências na Diretoria de Ensino e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de 
São Carlos 

Grut>O Lixo Ocorrência Grupo Bacia Hidro!'!'áfica Ocorrência GrupoAgua Ocorrência Grupo Ambiente/Natureza 
DE 3 DE ~ DE l DE 

SMEC 1 SMEC 

Total de Ocor:·encias 3 4 2 
Grupo Resíduos Oco•·rência 
DE l 
SMEC l 

Tora/ de Ocorrências 2 

Enfoque dos temas: 
"voltados à conscientização, à formação e à capacitação 

Ocorrência 
6 
2 

8 
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Tabela 19. Localização das EEs, ENfEBs, EMEis, Universidades Públicas, 
Delegacia ele Ensino e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Córregos e 
principais Rodovias de acesso do Município de São Carlos. 

Escolas Estaduais do F:nsino Fundamental e Médio Bairros 
l. Alvaro Guiào Centro 
2. Prof Andrelino Viei ra Vila Tijuco Preto 
3. Prof. Antonio Adolto Lobbe Vila Isabel 
11. Antonio I\1ilitão de Lima Vila Deriggi 
5. Pror. Arlindo flitlcncoull Vila Monteiro 
6. Dispo Dom Gastào Vila Prado 
7. Cel. Paulino Carlos Centro 
8. J~sterina Placco Vila Costa do Sol 
9. I ~ug_ênio Franco Centro 
1 O. Jesuíno ele Ar111da Vila Prado 
I I . Prof' Maria Ramos Vila Boa Vista 
12. Prof Sebastião de Oliveira Rocha Centro 
13. Dona Aracy Leite Pereira Lopes Jd. Monte Carla 
111. Prof. Luiz Augusto ele Oliveira Vila Nery 
15. Pml'. Orlando Perez Cidade Aracy 
I 6. Prol'. Gabriel felix do Amaral Jd. Botafogo 
17. Archimedes A. Mendes de Carvalho VI. Maria Stella Fagá 
18. Conde do Pinhal Jd. Centenário 
19. Prol'. .loào Jorge Marmorato Jd. Dona Francisca 
20. Bento da Silva César Jcl . Santa Felícia 
2 1. J>rof. Ludgcro Braga Pq. Industrial 
22. CEF J\I\'1 - Dep. Miguel Pctrilli Jcl . Centenário 
23 . Attilia Prado Margarido Jd. Santa Felícia 
24. Périclcs Soares Jd. Cmzeiro do Sul 
25. Prol:' Mmilcnc Terczinha Longhim Jd. Real 
26. Adail Malmeg1 illl Goncyalvcs Distrito de Agua Vermelha 
27. Visconde da Cunha 13ueno Distrito de Sta. Eudóxia 
28. Prol' José Julinno Neto VI. Faria 
29. Prof' b lydia 8enctti Jd. Boa Vista 
Escolas Municipais do Ensino Básico Bairros 
I . Afonso Fioca Vitali (CArC) Cidade A.racx 
2. Artur Natali no Dcriggi Cidade A.rac)' 
3. Prof Dalila Galli Jd . Jockey Club 
4. Prof. Antonio Stclla Moruzzi Jcl. Tm!&_ará 
5. Carmine Botta Jcl. Boa Vista 
6. Prol1' Maria Ermantina Carvalho Tarpani Jcl. Botafogo 
7. Janetc Maria Martinelli Lia Jcl . Pacaembu 
8. Angelina Dagnonc de Mello Jd. Santa Felícia 

Conti1111a ... 
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Coutiuuaçlio ... 

Escolas Municipais do Ensino Infantil Bairros 
1. Dep. Lauro Monteiro da Cmz VI. Monteiro 
2. Cônego Manoel Tobias VI. Nery 
3. Dom Rui Serra Vl. Faria 
4. Cecília Rodrigues Jd. São Carlos 
5. Aracy Leite Pereira Lopes Cidade Universitária 
6. Maria Lúcia Marrara Jd. Sta. Felícia 
7. Maria Luiza Perez Pq. Delta 
8. Helena Dornfeld VI. São José 
9. João Batista Paino Azulville 
10. Carmelita Rocha Ramalho VI. Bela Vista 
11. João Jorge Marmorato VI. Izabel 
12. Osmar Stanley Demartini Redenção 
13. Benedita Sthal Sodré Jd. Beatriz 
14. Vitória Rebucci Jd. Pacaembu 
15. Octávio de Moura Jd. Cruzeiro elo Sul 
16. Antonio de Lourdes Ronclon Maria Stela Fagá 
17. Julien Fauvel Tijuco Preto 
18. Monsenhor Alcinclo Siqueira Jcl . Sta. Maria I 
19. José Antunes de Oliveira e Souza Jd. Sta. Paula 
20. Ida Vinciguerra Jd. Jockey Club 
21. Vicente de Paula Rocha Keppe São Carlos II 
22. Afonso Fiocca Vitalle Distrito ele Agua Vermelha 
23. Cecília Rodrigues Distrito de Agua Vermelha 
24. Santo Piccin Distrito ele Agua Vennelha 
25. Afonso Fiocca Vitalle CAIC 
Instituições e Orgãos Públicos de Ensino Bairros 
I. lffSCar Monjolinho 
2 . ECSC- USP Centro 
1. cncc Centro 
4 DE Jcl. Centenário 
5. SrvtbC VI. Ne1y 
Cónegos que Compõe a Rede Hidros l'áfica de São Carlos 
1. Monjolinho 1 O. Sorregotti ou Invernada 
2. Gregório 11 . Ponte de Táboa 
3. Mineirinho 12. Fazzari 
4. Medeiros 13. Espraiado 
5. Santa Maria do Leme 14. Matinha 
6. Tijuco Preto 15. Jabaraca 
7. Lazarini 16. Paraíso 
8. Agua Fria 17. Pombas 
9. A!nla Quente 
Continua ... 
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Continuação 

Rodovias de Acesso ao Município de São Carlos 
1. Washington Luís 
2. Luiz Augusto de Oliveira 

EEs - representadas pela cor l'erde; EMEBs - representadas pela cor vermelha; EMEis -
representadas pela cor preta; Instituições e Órgãos Públicos de Ensino - representados pela 
cor ; Córregos - representados pela cor azul; rodovias - representadas pela cor 
lilás. 
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Figura 8. Legenda elo Mapa Diagnóstico ela EA no Município de São Carlos - 1992-
2002. 

I Cor I Temática I Escola 

:l 
Lixo 5, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 22, 23, 24, t, 4, 6, ~ 

D Bacia Hidrográfica 1, 8, 1 O, 15, 16, ~I, 23, 3, 4 

=:J Agua 3, 9, 10, 14, 24, 4, 4, 5 

D AmbieJlfe!Natureza 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 19, 21, 23, 25, 26, 1, 4, 57, . ' 
D Con1postage111 16, 17, 18, 22, 4 

D Resíduos 5, 8, 1 o, 11, 16, 20, 22, 4, 2, , 5 

D Recursos Naturais 1, 3, 10, ll, l6, lS, 20, 22, 4, .~:i, 7, 8, 5 

D Saúde 14, 15, 20 

- I a coluna = quadrados com as cores referentes às temáticas mostradas na 2n coluna; 
- 2n coluna = temáticas ambientais mais trabalhadas pelas UEs, DE e Slv1EC; 
- 3n coluna= números coloridos representam as EEs, EMEBs, DE e SMEC, na ordem 
numérica e nas cores em que são mostrados na Tabela 19. 
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Anexo 1 

A 

UNVERSIDADE DE SÃO PAU LO 
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS 
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO 

São Carlos, 05 de setembro de 2001. 

Diretoria Regional de Ensino 

Município de São Carlos 

A/C/ Profa. Maria Tereza Moretti Vilicev 

A TT. Informações para o projeto acadêmico "DIAGNÓSTICO SOBRE A EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL FORMAL NAS ESCOLAS PúBLICAS 00 ENSINO BÁSICO 00 MUNICÍPIO DE SÃO 

CARLOS, ESTADO DE SÃO PAULO" . 

Prezados Senhores, 

Como é de conhecimento de Vossas Senhorias, o Município de São Carlos possui '• 

reconhecimento nacional e internacional em várias áreas da Educação, Ciência e 

Tecnologia, em que se destaca àquele relacionado ao meio ambiente. Na unidade. 

geográfica e política de São Carlos, reúnem-se diferentes grupos de profissionais 

oriundos das Universidades Públicas, Faculdades Privadas, Escolas do Ensino Básico, 

Núcleos Ambientais e entidades não governamentais que se dedicam aos mais variados 

níveis do conhecimento sobre as questões ambie~tais da região. Assim, instrumentos de 

elevado valor social e econômico podem ser encontrados em projetos tecnológicos e 

acadêmicos nas universidades e outras entidades educacionais, bem como ações e 

práticas a fim de promover soluções seguras e adequadas para o desenvolvimento 

criterioso da sociedade como um todo. 



Um dos campos mais profícuos para a consolidação de qualquer atividade social e 

econômica que incorpore os mais recentes conceitos de. qualidade de vida preconizados 

pela Agenda 21 global está no reconhecimento prático, tormal e não tormaL é o da 

Educação voltada para o melo ambieme. Nesse sentido, o projeto acadêmico 

"DIAGNÓSTICO SOBRE A EDUCAÇÃO AMBlL'\'TAL FORMAL NAS ESCOLAS PL'BLICAS DO 

ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, ESTADO DE SÃO PAULO", que ora se 

encontra em desenvolvimento junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Engenharia Ambiental da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São 

Paulo, tem como objetivo a avaliação da atual situação da Educação Ambiental em São 

Carlos, através de um levantamento de dados junto aos órgãos da educação pública, 

escolas e universidades, em que sejam apontadas as existências de projetos, disciplinas e 

instrumentos em Educação Ambieijtal no Ensino Básico - Ensino Fundamental e Médio, 

do Município de São Carlos. O" projeto pretende contribuir com uma reflexão sobre o 
. . 

atual estágio da Educação Ambiental (EA) na cidade, com o fim de possibilitar o 

enriquecimento e o aprofundamento de informações a serem utilizadas como base para 
. -

futuros planejamentos das ações em EA e como fonte de· pesquisa para os autores de 

mecanismos de gestão sócio-ambiental. 

Dessa forma, vimos solicitar a Vossas Senhorias o apoio para a obtenção dos 

referidos informes em EA, de valor inestimável ao presente projeto. Nosso compromisso 

será o de divulgar o reconhecimento desse apoio em todos os documentos oficiais 

gerados no diagnóstico pretendido, bem como disponibilizar o . trabalho para o uso ·~ 

comum pela sociedade. A dinâmica de nosso trabalho propõe um encontro para a coleta 

de dados que será feita com o auxilio de um questionário e de uma entrevista, que não 

deverão exceder uma hora. Além disso, a consulta a do~umentos complementares no 

assunto, se disponíveis junto a entidade de Vossas Senhorias, será essencial para a boa 

conclusão do trabalho de pesquisa. 

c.c.i Protà. Dra. Rosana Filomena Vazoller 



Anexo 2 

UNVERSIDADE DE SÃO PAU LO 
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS 
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO 

À 

Secretária Municipal de Educação e Cultura 

Município de São Carlos 

Profl Marina Silveira Palhares 

São Carlos, 27 de fevereiro de 2002. 

ATT. Infonnações para o projeto acadêmico "DIAGNÓSTICO SOBRE A EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL FORMAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDA1\1ENTAL E MÉDIO DO 

MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, ESTADO DE SÃO PAULO" . 

Prezada Senhora, 

Como é de conhecimento de Vossas Senhorias, o Município de São Carlos possui 

reconhecimento nacional e internacional em várias áreas da Educação, Ciência e 

Tecnologia, em que se destaca àquele relacionado ao meio ambiente. Na unidade 

geográfica e política de São Carlos, reúnem-se diferentes grupos de profissionais 

oriundos das Universidades Públicas, Faculdades Privadas, Escolas do Ensino Básico, 

Núcleos Ambientais e entidades não governamentais que se dedicam aos mais variados 

níveis do conhecimento sobre as questões ambientais da região. Assim, instrumentos de 

elevado valor social e econômico podem ser encontrados em projetos tecnológicos e 

acadêmicos nas universidades e outras entidades educacionais, bem como ações e 

práticas a fim de promover soluções seguras e adequadas para o desenvolvimento 

criterioso da sociedade como um todo. 

S8crttarla Municipal de Eduçaçio I CultUra 
. ' . l 00 

Recebi: ~ ~ I r \,~l\}J 120 -
' · i?,()~~ 
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Um dos campos mais proficuos para a consolidação de qualquer atividade social e · 

econômica que incorpore os mais recentes conceitos de qualidade de vida preconizados 

pela Agenda 21 global está no reconhecimento prático, fonnal e não fonnal, é o da 

Educação voltada para o meio ambiente. Nesse sentido, o projeto acadêmico 

"DIAGNÓSTICO SOBRE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL FOR..i\1AL NAS ESCOLAS PúBLICAS DO 

ENSINO FuNDAMENTAL E MÉDIO DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, ESTADO DE SÃO 

PAULO" , que ora se encontra em desenvolvimento junto ao Programa de Pós-Graduação 

em Ciências da Engenharia Ambiental da Escola de Engenharia de São Carlos da 

Universidade de São Paulo, tem como objetivo a avaliação da atual situação da Educação 

Ambiental em São Carlos, através de um levantamento de dados junto aos órgãos da 

educação pública, escolas e universidades, em que sejam apontadas as existências de 

projetos, disciplinas e instrumentos em Educação Ambiental no Ensino Básico- Ensino 

Fundamental e Médio, do Município de São Carlos. O projeto pretende contribuir com 

uma reflexão sobre o atual estágio da Educação Ambiental (EA) na cidade, com o fim de 

possibilitar o enriquecimento e o aprofundamento de infonnações a serem utilizadas 

como base para futuros planejamentos das ações em EA e como fonte de pesquisa para os 

autores de mecanismos de gestão sócio-ambiental. 

Dessa forma, vimos solicitar a Vossa Senhoria o ap01o para a ·obtenção dos 

referidos informes em EA, de valor inestimável ao presente projeto. Nosso compromisso 

será o de divulgar o reconhecimento desse apoio em todos os documentos oficiais 

gerados no diagnóstico pretendido, bem como disponibilizar o trabalho para o uso 

comum pela sociedade. A dinâmica de nosso trabalho propõe o envio de um questionário 

a todas as escolas do ·ensino fundamental utilizando os canais oficiais desta Secretaria, 

bem como um encontro para a coleta de dados diretamente nas escolas do ensino 

fundamental que será feita com o auxílio de uma entrevista, não devendo exceder uma 

hora. Além disso. a consulta a documentos complementares no assunto, se disponíveis 

junto aos respectivos estabelecimentos de ensino, será essencial para a boa conclusão do 

trabalho de pesquisa. 

At~.nciosa ente, 
.----- . . ·-··--- - ·-----._) 



Anexo 3 

À 
Escola 

UNVERSIDADE DE SÃO PAU LO 
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS 
DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA E SANEAMENTO 

São Carlos, 25 abril de 2002. 

-----------------------A/C Diretor -----

ATT. Informações para o projeto de Mestrado: "DIAGNÓSTICO SOBRE A EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL FORMAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DO 
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, ESTADO DE SÃO PAULO". 

Prezado Senhor, 

Estamos encaminhando o questionário anexo com a finalidade de 
realizarmos um levantamento de informações junto a professores e documentos da 
escola, sobre trabalhos e/ou projetos realizados nos últimos 1 O anos nesta escola, 
referentes à temática ambiental (Educação Ambiental). Sendo assim, solicitamos seu 
apoio para a obtenção dos referidos informes até o dia 30/04. 

Sabendo que estas informações são de valor inestimável ao presente 
projeto, nosso compromisso será o de divulgar o reconhecimento desse apoio em 
todos os documentos oficiais gerados no diagnóstico pretendido, bem como 
disponibilizar o trabalho para o uso comum pela sociedade. 

Reit_ero ainda, a importância da colaboração de todas as escolas 
públicas de São Carlos para que este trabalho pioneiro possa servir como um 
instrumento essencial para nortear nossas pesquisas na área ambiental e orientar as 
práticas educacionais na aplicação deste tema transversal contemplado nos PCNs. 

Agr~decemos, desde já, sua colaboração. 

Marco Antonio Be1tini 
Mestrando em Engenharia Ambiental 

CRHEAIEESC/USP 

Fone para contato: (e-mail: mabertin@terra.com.br) 
Res. (016) 274-2427- parte manhã ou noite- Traballio (016) 2.<ip-i237 - r~ro,al232 
End. R. cel. Carlos Simplício Rodrigues, 75, ap. 31- Ed. Mana\IS- 13574-5~0. -São Carlos- SP 



Anexo 4 

-- -..... =: -~~;· :: 
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São Carlos, o 1 março ae ..c.vv..c.. 

A 
Escola Elydia Benetti 
A/C Pro f' I varúlde- Coordenadora Pedagógica 

A TT. Informações para o projeto acadêmico "DIAGNÓSTICO SOBRE A EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL (EA) FORMAL NAS ESCOLAS PúBLICAS DO ENSINO FUNDA1v1ENTAL E MÉDIO 
DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, ESTADO DE SÃO PAULO" 

Prezada Senhora, 

Conforme contato anterior vimos solicitar seu apoio para a obtenção dos 
referidos informes em EA, de valor inestimável ao presente projeto. Nosso compromisso 
será o de divulgar o reconhecimento desse apoio em todos os documentos oficiais 
gerados no diagnóstico pretendido, bem como disporúbilizar o trabalho para o uso 
comum pela sociedade. 

A dinâmica de nosso trabalho propõe o envio de um questionário a todas 
as escolas do ensino fundamental e médio, bem como um encontro para a coleta de dados 
diretamente nas escolas que será feita com o auxilio de uma entrevista, não devendo 
exceder uma hora. Além disso, a consulta a documentos complementares no assunto, se 
disponíveis junto aos respectivos estabelecimentos de ensino, será essencial para a boa 
conclusão do trabalho de pesquisa. 

Fone para contato: 
Res. (016) 274-2~27 - parte manhã ou noite 
Trabalho (0 16) 260-8237- ramal 232 
End. R. cel. Carlos Simplício Rodrigues, 75, ap. 31- Ed. Manaus- 13574-580 -São Carlos - SP 



Anexo 5 

ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE SÃO CARLOS 
EE PROF. JOÃO JORGE. MARMORATO 

AV. VICENTE PELICAN0,360 -JD O. FRANCISCA-SÃO CARLOS-SP- CEP 13571-000 
FONE: 33661399 I 33685698 

São Carlos, 04 de junho de 2002. 

Ofício n° 37 

Assunto: Informação 

A direção de E.E. Prof João Jorge Marmorato, vem 
informar que não enviou o questionário solicitado, pois nesta unidade escolar não .há 
nenhum projeto sobre Educação Ambiental sendo desenvolvido. As atividades desta 
natureza ocorrem durante as aulas de ciências de sa a ga séries e de l" a 4a séries estes temas 
são trabalhados dentro dos temas transversais. Estamos iniciando um trabalho de 
conscientização sobre coleta seletiva do lixo em parceria com a UFscar. 
Estamos abertos para receber outras parcerias. 

limo Senhor. 
Marco Antonio 

Atenciosamente. 

~~~6-""'r 
'R.psangdaÁp. áaSifva 1mw.ztt_ri 

RG. 13.591.638 
VICE-DIRETOR 
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Anexo 6 

To: EE Dona Aracy Leite Pereira Lopes <e049992a@see.sp.gov.br> 
Subject: Re: pesquisa ambiental 

Profa. Cleusa, agradeço por sua atenção. 
Marco Antonio 

At 10:21 10/04/02 -0300, you wrote: 
CARO MARCO ANTONIO 

Page 1 ofl 

A EE D .ARACY LEITE PEREIRA LOPES, NÃO TEM INFORMAÇÕES A PRESTAR SOBRE 
PROJETOS REALIZADOS NESTE PERÍODO DE 1992 A 2002, POIS NÃO HOUVE INTERESSE 
DA COMUNIDADE ACADÊMICA E DE OUTROS PROFISSIONAIS DESTA UNIDADE 
ESCOLAR 
NESTA OCASIÃO. 

SEM MAIS, 

CLEUSA 
----- Original Message ----
From: PPG-EP (DEPIUFSCar) <ppg-ep@power.ufscar.br> 
To: <eearacyleite@linkway.com.br> 
Sent: Tuesday, April 09, 2002 4:12PM 
Subject: pesquisa ambiental 

Aos cuidados da Vice-Diretora, 
Profa. Cleusa, conforme conversa via telefone, solicito a gentileza de 
preencher o questionário anexo referente a pesquisa sobre projetos e outras 
atividades relativas a questão ambiental desenvolvida por esta escola nos 
últimos I O anos. 
Por favor, preencha um questionário para cada projeto/trabalho. 
Após o preenchimento, por favor reenvie por este e-mail. 
Grato por sua atenção. 

Marco Antonio Bertini 
Mestrando da EESCIUSP 



Anexo 7 

CENTRO DE RECURSOS HÍDRICOS E ECOLOGIA APLICADA 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL 

EESC-USP 

COLETA DE DADOS 

INSTITUIÇÃO: _______________________________________ __ 

( ) Escola ( )Secretaria de Educação. ( ) Diretoria de Ensino ( ) Outra ____ _ 
Esfera: ( ) Estadual ( )Municipal ( ) Particular 
Localidade: ---------------------------------------------------

Cargo/Função do Responsável: ____________________________________ _ 

PROJETOS/TRABALHOS QUE ENVOLVEM A TEMÁTICA AMBIENTAL: 
N° do projeto/trabalho: _____ _ 
Título: -----------------------------------------------------

Temas abordados: ________________ _ _ ___________________ _ 

Ano início: Ano término: ----
Situação: ( ) em andamento ( ) desativado ( ) concluído 
Natureza: ( ) extensão ( ) pesquisa ( ) intervenção ( )especialização ( ) outra _ _ 

Descrição sucinta do projeto/trabalho: (OBJETIVO) 

Característica do projeto/trabalho: 
( ) multidisciplinar ( ) interdisciplinar ( ) transdisciplinar 

Área de conhecimento do projeto/trabalho: 

Órgão Financiador: ---------------------------------------
Tipo: ( ) bolsa ( ) outro auxílio financeiro ( ) outra remuneração 

Nível de Abordagem: 
( ) ensino formal ( ) não formal ( ) informal 



CENTRO DE RECURSOS HÍDRICOS E ECOLOGIA APLICADA 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL 

EESC-USP 

Instrumentos conhecidos e utilizados na relação ensino-aprendizado: 
( ) PCN,s-CN ( ) LDB ( ) outros _ __ _ 
( ) PNMA ( ) Livros Didáticos 

N° de alunos envolvidos: 
( ) ensino infantil ( ) graduação 
( ) ensino fundamental 
( ) ensino médio 

( ) especialização 
( ) mestrado 

Campo de atuação do projeto/trabalho: 
( ) escola ( ) campo 

( ) doutorado 
( ) outro _ ___ _ 

( ) entorno 
( ) favela 

( ) propriedade rural 
( ) na próprio local 

( ) bairro ( ) outro _________ _ 

Natureza do Material Didático/Pedagógico utilizado: 
( ) produzido pela instituição ( ) empréstimo 
( ) produzido pelos alunos ( ) outro _________ _ 
( ) adquirido pela instituição 

Métodos de avaliação dos materiais utilizados: 

SUJEITOS ENVOLVIDOS NO PROJETO/TRABALHO 
( ) alunos ( ) coordenação 
( ) professores ( ) estagiários 
( ) direção ( ) secretários 

( ) pesquisadores 
( ) funcionários 
( ) outros ____ _ 

Área de formação dos professores e outros profissionais envolvidos: 

Vínculo do projeto/trabalho com a instituição: 
( ) convênio ( ) contrato ( ) patrocínio 
( ) parceria ( ) colaboração ( ) outros ____ _ 
( ) acordo ( ) apoio cultural 

ObseiTaçõ~=-----------------------------------



Anexo 8 

CENTRO DE RECURSOS HÍDRICOS E ECOLOGIA APLICADA 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL 

EESC-USP 

QUESTIONARIO DE COLETA DE DADOS 
(Pesquisa sobre Educação Ambiental) 

*INFORMAÇÕES REFERENTES AO PERÍODO DE 1992 A 2002 

Escola: 

/ 

----------------------------------------------------

Esfera: ( ) Estadual ( ) Municipal 
Bairro: ----------------------------------------------------

PROJETOS/TRABALHOS QUE ENVOLVEM A TEMÁTICA AMBIENTAL 

1. Tema abordado: ---------------------------------------------

Ano início: _____ _ Ano término: __ . ____ _ 
Situação: ( ) em andamento ( ) desativado ( ) concluído 

2. Justificativa da escolha do tema: 

3. Objetivo do projeto/trabalho: 

4. Financiamento do Projeto ( ) sim ou ( ) não 
Órgão Financiador (externo): --------------------------------------
5. Parceria com outra instituição ( 
( ) USP 
( ) UFSCar 

6. Alunos envolvidos: 
( ) 1 a a 43 séries- ensino fundamental 
( ) 53 a 83 séries- ensino fundamental 
( ) ensino médio 

) sim ou ( 
( 
( 

) não 
) Prefeitura 
) Outra ____________ _ 



CENTRO DE RECURSOS HÍDRICOS E ECOLOGIA APLICADA 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL 

EESC-USP 

7. Local onde o projeto/trabalho foi realizado: 
( ) escola ( 
( ) entorno ( 
( ) favela ( 

) campo 
) propriedade rural 
) no próprio local 

/ 

( ) bairro ( ) outro _________ _ 

8. Natureza do material didático/pedagógico utilizado: 
( ) produzido pela escola ( . ) empréstimo de ______ _ 
( ) produzido pelos alunos ( ) cedido por _______ _ 
( ) aquisição ( ) outro _________ _ 

9. Sujeitos envolvidos no projeto/trabalho: 
( ) alunos ( ) coordenação ( ) pesquisadores 
( ) professores ( ) estagiários ( ) funcionários 
( ) direção ( ) secretários ( ) outros ___ _ 

10. Área de formação dos professores e outros profissionais envolvidos: 

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

11. Natureza do projeto/trabalho com a escola: 
( ) projeto ( ) contrato ( ) convênio 
( ) parceria ( ) colaboração ( ) patrocínio 
( ) acordo ( ) apoio cultural ( ) outros _ _ _ _ 

Observações gerais (utilizar este espaço se achar necessário) : 

"PARA CADA PROJETO/TRABALHO DESENVOLVIDO NA 
ÁREA AMBIENTAL UTILIZE OUTRA CÓPIA DESTE 

QUESTIONÁRIO" 

Agradecemos por sua importante colaboração. 



-----~." " ....... 
CENTRO DE. REC'JRSOS HiDRJCOS E EXXJLOGU APUC4DA 

.f'()$..C.RADtuçlO EM EJH;I!NHARIA AMBIENTAL 
EESC-VSP 

QUESTIONÁRiO DE COLETA DE DADOS 
(Pesquisa sobre Educação Ambiental) 

• INFORMAÇÕES REFERENTE~ AO PERÍODO DE 1992 A 2002 

Escola: E: ~ h· t:.;l\1 M'" 0 h I> I~ 

Esferas ( ,.:. ) ':"adual ( 
Balrn: C aso kn 

)Municipal 

PROJETOSII"RABALBOS QUE ENVOLVEM A TEMÁTICA AMBIENTAL 

I. Tema abordado: fD d..Jc ;:_,~ · f\.~p. e-.LQ. \ 

Aao iaício:._--LI9..19,~3-L.._ 
Situaçio: ( ) em andamento 

Aao térmiao: !9 g 6 
( ·) desativado ( ')( ) concluído 

~~~~~~~~~-f~~~~~~~~~~~~~~L_~~I'ry,~

.~~~~~~~~~~~~~0-~~~~~~~~~VR_ 
7L~~~~~~~~+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~L-~~~~~~~~~~~~~~e~c~~ 

~t)~oG~~ t:it-t 
4. Financ:i:amento do Projeto ( )<) sim ou ( ) não 
Órgio Financiador (esterno): . ..JC~-...\~) 4-p:::::~r--------------
5. Parceria com outra iostituição ~ ) sim ou ( )não 
( ~)USP ( 
( )UFSCar ( 

) Prefeitura 
)Ouua. ______ _ 

6. Alunos envolvidos: 
( ) t• a 4• séries- ensino fundamental 
( ) s• a s· séries- ensino fundamental 
( 'f.) ensino médio 

CENTRO DE RECURSOS HiDRICOS E ECOLOGU APLICADA 
I'ÓS-G.RADl.UçlO EM ENGENHARIA AMBIENTAL 

EESC-VSP 

7. Local onde o projeto/tnbalho roi realizsdo: 
( ~ ) escola ( ~ ) campo 
{ ) entorno ( ) propriedade rural 

... 

•· 

(-\- ) bairro ( ) outro ~.\ll."''i'"'Ú''~J;n ~ \-U::) J 
( ) favela ( ) no pró~· o ~ocal ( 

\:,~c\~ ~ '((~ ~ ~ G.'\~Ót, ~ 
8. Natureza do material didático/ped~ógico utilizado: r ( 
( .,. )produzido pela escola F~~~ cY. ( )empréstimo de I"~ Vtow." L,., cL.t # ,d. 
( ~ ) produzido pelos alunos M 'b.q-.lt-\<.. p ~ ( ) çedido por ~C:.,:.Ou;C.:::!G~----
( f )aquisição \,~t.:,~ ~~<{\~~<.<!> ( )ouuo. ________ _ 

-k €t '\ A.'t N 'i) 

9. Sujeitos envolvidos no p ... jeto/tnbalho: 
( 'IC ) alunos ( Y: ) C'.oordenação ( y ) pesquisadores 
( Y:::) professores ( ) estagiários 
( ) direção ( ) seadários 

( ) funcionários ( 
( ) outros 1:v- QM ~S C !)C: 

10. Áru de formaçio dos professoRS e oatros profasionais envolvidos: 

~
, ~~-~h(:~Jf.ii ....... ·: ....... ~-:.. ......... E,·~~~-~ ·.r.~ .. f·~~~ ... 9.~r.F.f~ .·t~ ~-~f. .. .... .t.\P.. . .• L........ . rc.. ._.tZ. .. o~~~~t:~<:b.l .. ~ .. ~.t.~tv. c~ 
~T.Í.~ ... A.!J.(:~~- •· .. ~ .... \{.\........ ...j.~Mo~ .. . ta .......... ~ .. ~ ... ~0~ q (• ~ 
!Y'~"'.}~ll<>. • · [.-().v-c.,...:~-. P• ~ .... ~14..-.. F\v't.<.'. 

.~'art"J'r~d~~~:O'f;rojetocomacscola:C~c. .• :~\"'\.J("~ . ~~ ..tw.. Fl'~t~Ohk 
( 'K ) projeto ( ) contrato ( ..)( ) convênio +.-c . .,.. 
( ) parceria ( ) colaboração ( ) patrocínio 
( ) acordo ( ) apoio cultural . ( ) outros . 

\-r-'!<" Q ~ 1,) ~ ~ ~ vv:J':> I ~h. V\.<) 1~ ~ F s C-? I~ l'Y'\.A :cUJ v tv:' ~'
~ s..ow ~ ""Pn!.çv-:> <::l.P-S' ·( l::>I\\.VJ • (/v:.~. f , I)W\'('.. \)<\ <t''<'~ 

"PARA CADA PROJETOffRABALHO DESENVOLVIDO N~ ~ t'llfül~ 
ÁREA AMBIENTAL UTILIZE OUTRA CÓPIA DESTE 

QUESTIONÁRIO" 

Agradecemos por sua importante colaboracilo. 



CENTRO DE RECVRSOS HfDRICOS E ECOLOGIA APLICADA 
PÓS-GRADVAÇÃO EM ENGENIIARJA AMBIENTAL 

EESC-VSP 

QUESTIONARIO DE COLETA DE DADOS 
(Pesquisa sobre Educação Ambiental) 

• INFORMAÇÕES REFERENTES AO PERÍODO DE 1992 A 2002 

Escola: Q~ -y, O t rf\o.c",e- '"QO...f'n.O) 

Esfua: ( ~ Estadual ( ) Municipal 
Bairro: Jbo ~ \} í S -\:A 

PROJETOS/TRABALHOS QUE ENVOLVEM A TEMÁTICA AMBIENTAL 

1. Tema abordado: CJJ \\v co- ~m_ h-\ cz...o \oJ em 6c...o\c..s 

Ano início: 1q "'19 
Situação: ( ) em andamento 

Ano término: OZõõo 
( }Ç) desativado ( ) concluído 

2. Just:!if:tiva;Ja escolha do tema: \ , . · · 
~a.""\ J.e. CC(\~t:Q \J 10..... c::.·- mo..., I cem 0\.-

4. Financiame•1to do Projdo ( X.. ) sim ou·( 1 ~o ..... 
Órgão Financiador (externo): _ _ "]}.l...!J:r;:<..T.J...J:l2..-....:::A:..__?.:.......!.r-'-''"-----------

S. Parct-ria com outra instituição ( J( ) sim ou ( ) não 
( ) USP ( ) Prefeitura 
( ) UFSCar ( NOutra ~-.e. A 7<::} t: 
6. Alunos t-nvol\'idos: 
( ) 1' a 4' séries- ensino fundamental 
( 7'-.) 5' a 8' séries- ensino fundamental 
( "f... ) ensino médio 

("ENTRO DE RECVRSOS HÍDRICOS E ECOLOGIA APLICADA 
PÓS-GRADVA(.""ÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL 

EESC-VSP 

7. Local onde o projeto/trabalho foi realizado: 
( .)() escola ( 
( ) entorno ( 
( ) favela ( 

)campo 
) propriedade rural 
) no próprio local 

( ) bairro ( ) outro __________ _ 

8. !'llatureza do m:~terial did:itico/p~agógico utilizado: 
( ) produzido pela escola ( ) empréstimo de 
( ) produzido pelos alunos ( X) cedido por ~::.e....,..h-o..-..,.'R;o::---K...,.-
( ) aquisição ( ) outro _________ _ 

9. Sujeitos envolvidos no projeto/trabalho: 
( f() alunos ( ~ coordenação 
( '<.) professores ( ) estagiários 

( ) pesquisadores 
( X ) funcionários 

( ) direção ( ) secretários ( ) outros ___ _ 

10. Área de formação dos professora e outros profissionais envolvidos: 

Le.~c..~ 

::::::::::~~~::::::::::::::::::::::::::::::: 
...... ~a19..\9.~1.~ ................... . 

Jt. Natureza do projeto/projeto com a escola: 
( ) projeto ( )<..) contrato 
( Jt... ) parceria ( ) colaboração 

( ) convênio 
( ) patrocínio 

( ) acordo ( ')<._) apoio Cl!ltural ( ) outros ___ _ 

"PARA CADA PROJETOffRABALHO DESENVOLVIDO NA 
ÁREA AMBIENTAL UTILIZE OUTRA CÓPIA DESTE 

QUESTIONÁRIO" 

~· ~-· .. ·'······-· ... -,__ . .. . 

..... 
o 



, ____ _ •• A'ol ··..:..O·-.- ,,_....,,,, •. • ,f ; ' o.l ,. , J.W .. I.-• ••_;..,_,.. ____ _ 

CENTRO DE RECURSOS IIÍDRJCOS E ECOI.O(;JA API.ICADA 
PÓS-GRADUA(."ÁO EM ENGENIIARJA AMIIIENTAI. 

EESC-USP 

QUESTIONARIO DE COLETA DE DADOS 
(Pesquisa sobre Educação Ambiental) 

• INFORMAÇÕES REFERENTES AO PERÍODO DE 1992 A 2002 

Escola: f!12 ~ 8 f~t c 11'1 AR.~B E Rm 11111 h iu.<l. C :í ~p11111 !' 

E1fera1 ( ) Estadual ( X) Municipal 
Bairro: ~o~oA.:. (Jo dN.4Jo 
~t>n · fio-4-W 

cJo .foo 

PROJETOS/TRABALHOS QUE ENVOLVEM A TEMÁTICA AMBIENTAL 

I. Ttma abordado: Ltx 
----~~~----------------------------------

Ano início:._LI q.!.....!..,..Slg.__ ___ _ Ano término: &Ot::Jsl. 
Situaçio: ( X ) em andamento ( · ) desativado ( ) concluído 

~-O Projtto foi financiado? ( ) sim ou (X) não 
Orgãu Financiador (externo): --------------------------------
4. Alunos envolvidos (coloque o número de alunos, se possh·el): 
( -'><.) 1" a 4" séries- ensino fundamental - a2 So a.e....vvcn 
( ) s• a s• séries- ensino fundamental 
( ) ensino médio 

S. Local onde o projeto/trabalho foi realizado: 
( X) c!Scola ( )( ) campo 
( ) entorno ~ ) propriedade rural 
( ) rã vela ( .X) na próprio local 
( ) bairro ( ) outro. ____________ _ 

6. Natureza do material didático/pedagógico utili :r.ado: 
(,><..)produzido pela instituição (X') emprcstimo_f_!l_C:.ç,/ A+'~<- __ _ 
(">'--)produzido pelos alunos (X ) cedido por A (!O.\<...__J_j_r_~·.J1N. 
( ')(. ) adquirido pela instituição ( ')( ) outro ~CI. u , ·, e..; •• f sA 

I 

CENTRO DE RECURSOS IIÍDRJCOS E ECOI.OGIA API.ICADA 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGEN/IARIA AMBIENTAL 

EESC-USP 

7. Sujeitos envolvidos no projeto/trabalho (coloque "X .. ): 
( X) alunos ( K) coordenação 
( '< ) professores ( ) estagiãrios 
( >< ) direção ( ) secretãrios 

( ><::) pesquisadores 
(.><) funcionários 
( >( ) outros. (/YrYi tJtk!,6.f p Q.v J 

8. Área de formação dos professons e outros profissionais envolvidos: 

.... ~ ..... ~ ... {am.Q.l:O.~ ..... 

... .. bQ ..... ~9..~.~;\;I"''''''' '~'['t:_" 
···· ·~-~~ .. , .... ~~~·\! ..... . 

. ... ~ .. ... .l_/~r ·r::-; · · .... . . 

....... e.~ ~}P. ....... c.. .l."k!)f. . . ?7.t.UC.. .. .... .. 

9. Naturna do projeto/projeto com a instituição (coloque "X''): 
( ) convênio ( ><) contrato ( .><) patrocínio 
(.>< ) parceria ('X) colaboração ( ) outros. ______ __ 
( ) acordo ( X) apoio cultural 

"PARA CADA PROJETOffRABALHO DESENVOLVIDO NA 
ÁREA AMBIENTAL UTILIZE OUTRA CÓPIA DESTE 

QUESTIONÁRIO" 

A~::rutl.:<·,•mt~s fH" ~ua importuntc coluboru~·ü11. 



- ·-··-- " -- --·-· ---· · •... . .. . --.. __________ ,.., . .. --·-·-··- -- ·-

CENTRO DE RECURSOS UÍI>RICOS E ECOI.O(;I,-C • .(PI.ICADA 
I'(}S-GRADUAÇÃO EM ENGENIIARIA AMIJIENTAL 

EESC-USP 

QUESTIONARIO DE COLETA DE DADOS 
(Pesquisa sobre Educ3ção Ambiental) 

•INFORMAÇÕES REFERENTES AO PERÍODO DE 1992 A 2002 

Escota: t: "-- e.zf-...?..,\-...o~ cPLa.c<- o 

Esfua: ( ) Estadual ( k') Municipal 
BalrTO: 

PROJETOSfTRABALHOS QUE ENVOLVEM A TEMÁTICA AMBIENTAL 

I. TC'ma abordado: __ _....3:......!.!!:12..::-__________________ _ 

Ano início:. _____ _ 
Situação: ( ) em andamento 

Ano tinnlno: 
( ) desativ·a-d-:-o---(--)-concluido 

1. Justificativa da escolha do tema: 
l?ec ; c/a.tJ~ 

3. Objeti,·o do projeto/tnb!llho: 

~- Financiamento do Projeto ) sim ou ( ) não 
Orgão financiador (externo~ :·--------------------

S. Parceria com outra instituição ( 
( ) USP 
(7' ) UFSCar 

6. Alunos em·oh·idos: 
( ) I" a 4" séries- ensino fundamental 
< K > s· a s· scrics- ensino fundamental 
( ) ensino médio 

) sim ou ( 
( 
( 

) não 
) Prefeitura 
) Outra ______ _ 

--

CENTRO DE RfCUH!iOS IIÍDHICOS E F.Cot.o<;H A PI.ICAIM 
I'ÓS -GRADUA(:.iO EM ENGENIIARIA AMIJIENTA L 

EESC-USP 

7. ~cal onde o projeto/trabalho foi ruliudo: 
( '/ ~ escola ( 
( ) entorno ( 
( ) favela ( 

)campo 
) propriedade rural 
) no próprio local 

( ) bairro ( ) outro. _________ _ 

8. Natureu do material did:áticolpcdagógico utilizado: 
( ) produzido pela escola ( ) empréstimo de-------
( ) produzido pelos alunos ( ) cedido por-------
( ) aquisição ( ) outro _________ _ 

9. Sujeitos envolvldot no projcto/tnabalho: 
( ) alunos ( ) coordenação ( 1 } p~ofessores ( ) estagiários 
( ) d1reção ( ) secretários 

( ) pesquisadores 
( } funcionários 
( ) outros. ___ _ 

10. Área de fonnaçlo dos profcssorn e outros prof"assionais envol\·idos: 

··· --- ··· --········-8..~ .o .. (J~C?.. <tf.l'.. .r.t •••.....•..••.......• 

11. Natureza do projeto/projeto rom a csrola: 
( .A. } projeto ( ) contrato ( )convênio 
( ) parceria ( ) colaboração ( ) patroc:inio 
( ) acordo ( ) apoio cultural ( ) outros. ___ _ 

Obsen-açõcs gerais (utiliz.ar este espaço se arhar ncressário) : 

64 PARA CADA PROJETOffRABALHO DESENVOLVIDO NA 
ÁREA Al\IBIENTAL UTILIZE OUTRA CÓPIA DESTE 

QUESTIONÁRIO" 

At:radccemos por ~a importDIIIC colaborarJo. 
- .. •h .---



FREQUÊNCIA DE ATIVIDADES DE EA - EEs t' 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

(D 

M 
Escola 

o 

Esterina 1 1 1 1 
...... 
w 

Andrelino 1 
Paulino 1 
Arlindo 1 
Eugênio 1 
Péricles 1 1 1 
M. Ramos 1 1 
A. Lobbe 1 1 1 1 
Archimedes 1 1 1 
Gabriel 1 1 
Jesuíno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Marilene 1 
D.Gastão 1 1 
Attília 1 1 1 1 
Militão 1 1 
Ludgero 1 1 1 1 1 1 
CEFAM 1 
Elydia 
Sebastião 
João Jorge 1 
Orlando 1 1 1 1 
Conde 1 
Juliano 1 
Guião 1 1 1 1 1 1 
Bento 1 1 1 1 1 1 1 
L. Augusto 1 1 

TOTAL 1 1 1 5 8 12 12 13 17 
* Demonstrativo da evolução da prática de EA na Década que precedeu a Rio-92 



~ 
FREQUÊNCIA DE ATIVIDADES DE EA- EMEBs ~ 

~ 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 o 

Escola 
,_ 
~ 

Antonio Moruzzi 1 1 1 1 1 
Angelina Mello 1 1 
Artur Deriggi 1 1 
Afonso F. Vitalli 1 1 
M.Ermantina Tarpani 1 1 1 1 
Janete M. M. Lia 1 1 
Carmine Botta 1 1 1 1 
Dalila Galli 1 1 1 1 
TOTAL 3 5 6 6 7 

* Demonstrativo da evolução da prática de EA na Década que precedeu a Rio-92 



r; 
FREQUÊNCIA DE ATIVIDADES DE EA -DE e SMEC 

(!) 

~ 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
o 

Escola 
~ 
IJ1 

DE 1 1 1 1 1 1 
SMEC 1 1 
TOTAL 1 1 1 2 2 

* Demonstrativo da evolução da prática de EA na Década que precedeu a Rio-92 



Anexo 16 

www. cdcc.sc. usp.brljacare 
ATA de Reunião do Grupo de Educação Formal 

ETA I SAAE- São Carlos, 21 de Maio de 2001 

Participantes: . CDCC/ USP - Silvia A M Santos e Vanilde Fátima Bongiorno; Secretaria 
Municipal de Educação Araraquaa·a- Valéria M. M. Braga; SAAE- São Carlos -Dirce Marchetti; 
Diretoria de Ensino de São Carlos - Luzdivina Casuso; Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura de São Carlos- Sandra Fagionato Ruffino; e Paulo H. P. Ruffino. 

A Reunião teve por fim avaliar o evento Educação Ambiental 2001 -o papel da Escola de 
Ensino Fundamental e também rever objetivos e metas do Grupo Formal. 

Com relação ao evento, os resultados alcançados durante os trabalhos e ao fim do mesmo dão 
conta que houve um bom aproveitamento por parte do público alvo escolhido. Foram avaliadas 
positivamente as palestras e também a programação do ponto de vista técnico da EA. Da participação 
inicialmente esperada (Diretoria de Ensino de Araraquara, Secretaria Municipal de Ensino de Ribeirão 
Bonito e de Boa Esperança do Sul), não houve retomo algwn e também não houve contato posterior. 
O Grupo acha por bem incorporar e trabalhar mais proximamente as Secretarias Municipais que 
vieram ao evento (Ibaté, Dourado, Araraquara e São Carlos) para, se possível e futuramente, 
novamente entrar em contato com as demais. Cada Secretaria Mwúcipal, bem como a Diretoria de 
Ensino de São Carlos, recebeu por interntédio do NEA Alto Jacaré Guaçu um Kit de material de EA 
produzido/distribuído pela CEAM/SMA de maneira a descentralizar as inforn1ações básicas já 
compiladas sobre EA. 

Sobre cada sub tema abordado no evento, tem-se que: 
- a questão da PNEA ainda se mostra muito recente e carente de discussões e amadurecimento sobre 
as reais possibilidades e vantagens existentes em Políticas próprias do asswllo. A necessidade de criar 
ou manter um grupo de discussão a respeito pode ser efetivada caso venha a existir o interesse maior 
sobre a questão; 
- a questão de materiais didáticos e necessidades regionais/locais, foi montado um grupo de discussão 
entre os participantes para a averiguação e planejamento de ações de construção/elaboração de 
materiais. No evento ficou clara a pouca maturidade dos participantes com relação a necessidade e 
sobretudo das possibilidades de elaboração de materiais de forma regional/local; 
- sobre as demandas e facilidades de elaboração/execução de programas e projetos em EA também 
ficou clara a pouca maturidade dos participantes em alavancar e incorporarem projetos nas respectivas 
unidades escolares. O tema emergente sem dúvida foi a problemática dos resíduos sólidos e, notou-se 
que há um proftmdo desconhecimento de princípios e infomtações básicas a respeito da temática. 

Nestas circwtstâncias, o objetivo irúcial de se elaborar diretrizes gerais para a EA regional 
ficou postergado para uma próxima ocasião em que haja maior amadurecimento das partes envolvidas 
no processo da Educação Fonnal no Ensino Fwtdamental. Para tal o Grupo de EA Formal juntamente 
com as Secretarias Mwúcipais e Diretorias de Ensino proporá e apoiará a capacitação continuada em 
serviço de professores, coordenadores e diretores de fonna a gerar a consciência critica necessária a 
elaboração de diretrizes e propostas de atuação para a Região do Alto Jacaré Guaçu. 

Sobre objetivos e metas novas a serem adotadas pelo Grupo Fomtal, achou-se por bem que os 
mesmos fossem tirados com maior participação das Secretarias Municipais e, para tal, a Coordenação 
entrará em contato com as Secretarias de Ensino que ainda não se cadastraram no NEA (Ibaté e 
Dourado) para jwttos tirannos diretrizes de atuação e capacidade de sen,iço que o Grupo Fonnal 
disporá para atuar de fom1a regional. 

A data marcada para a reunião do Grupo Fonnal junto as novas Secretarias de Ensino é Sex1a 
Feira dia 29 de Junho próximo às 9 horas na Estação de Tratamento de Água de São Carlos (ET A 
/SAAE) situado na Av. Dr. Carlos Botelho S/N. 

Sem mais, subscrevemos a ata Luz e 

Paulo 



Anexo 17 

34- Educação Especial 
Assinalar se a escola for: 
Exclusivamente de Educação Especial: instituição especializada que oferece educação escolar 
somente a alunos com necessidades educativas especiais. em um nível de ensino. com serviÇX>s o e 
apoio necessários. 
Ensino Regular com Classe Especial: escola de ensino regular que oferece educação a alunos 
com necessidades educativas especiais, em um nivel de ensino. em sala de au;a destinada 
exclusivamente a esses alunos. 
Inclusiva com apoio de sala de recursos: escola de ensino regular que cterec!l educação a alunos 
com necessidades educativas especiais na mesma sala de aula dos demais alunos e realiza 
atendimento complementar às necessidades especiais em sala de recursos i,provida de material e 
equipamentos adequados) na própria escola ou em outra escola, sob a oriemação ée professor 
especializado. 
Inclusiva sem apoio de sala de recursos: escola de ensino regular que ote.-ece educação a alunos 
com necessidades educativas especiais na mesma sala de aula dos demais aluo los, mas não oferece 
atendimento complementar. 

' '34- Éducaçãó. Éspeci3J · ' · ..... -~ ___ , . . .; - · .... -_ . :.. . ~.:._ .::·-·. ":-~ ..... --

0 Escola Exclusivamente de Educa<;<io Especial 

D Escola Inclusiva oom apoio de Sala de Recursos 

O Es<:ola de Enstno Regular oom Classe Especia' 

D Es<:ola !oclusiva sem apoio de Sala de Recursos 
·-·-·-·-·.-.·.-..... -..... -.-.-.-.... -................................... ·.·.-......................... , ............ -.-......................................... _ ... _ .... _._._ ...... _ ... _ ............................................................... -............................................ _.,_ .................... , .................................................................. _._._ .......................... -.-... -.-.·.·.·.-, ..... ·.-.·.·.·.·.·-·.-.-.-.-.................. -~.--·.· ..... -... ·.· .. ·.·.·.·.·.-.·.·.·.·.-.-... -..... -.. -... -.-.-.·. 

35· Educação Ambiental no Ensino Fundamental 
Informar como a escola trabalha a Educação Ambiental 

35- Edú'~àç~Ó Am~ientál no Ensi~?·~~i~~i§_ê:~t~l~~~~~a;;~~;' ·-~~ ~~~ -;~:::- :;:::.-~~F~·: :: . 

1• a 4' Série O P rojetos D Disciplinas Especiais D Inserção da Temát:caAmbiental nas Oiscip!inas 

saa 8' Série n Projetos o Disciplinas Especiais D Inserção da Terná~caArnbienlal nas Disciplinas 

,--, 
l I Não Trabal!"la 

[] Não Trabalha 
• •'·'•"'•"-'-V-'•'•'•'•-.'•'•'•''"'·-.··..-.-...•.-.•.•.-.•,•,•,•.•,•,·,..,,·,.,.,..,.,•,•,•.N".-.•.•,•,•,•,•,•,•,•,•,-.•,•,•.v..-,•.•,•,,·.•.•,•,•.-.v.-.•,,.-,,•.•,,_....,,.,......,,,,..._._.,.,.,.........,._._._._.,,w.AA•J".v.~V~."V·'"-'V'•W'·'•'.r.·.·.-.v.•,_,...""'•'.-.'.-,'.'•'•'•'.-,"",o,·.-..-.·.·.-.·.·.·.•.·,.,.,._ •••• ·.-.·.· .·.-.-.-.· •• ••• •• ·.·.·.-.-.-.·.·. ·,·.·.,·,•,·. •.•,•_._._ •• , • •• ·• ,•,•.•, -•·-•.·.·-·.·.•,•. •,•,".•.•. •,••.•_•,-..,_.,.,•,·,·.· · ,•,• ·.·.·. ·.·.·.·.•.-.•.•. 

~ •• ... • • I' .... 

~6- E~_ucação Indígena 

36, 37, 38 e 39- Somente para as escolas destinadas ao atendimento exclusivo de educandos de 
comunidades indígenas. 
36- Educação Indígena 
Educação escolar bilingüe e inlercu!tural nas escolas destinaoas ao atendimenro exclusivo de 
educandos da comunidade indígena. 
37-ldioma em que o Ensino é Ministrado 
Assinalar o idioma em que o ensino é ministrado. 
38- Materiais Didáticos Especificas ao Grupo Étnico 
Assinalar se utilizam materiais didáticos específicos ao grupo étnico. 
39- Localização da Escola em Terra Indígena 
Assinalar se a escola está em terra indígena. 

·· :.~ . :.: .. :· _-.:.~ ~-- .... ; 
... ·.-.... ::-,_.~· 

: 'Y~--~?· <J" , .. : ::·:·· .. . ; <-:~/~~·"_·_-.,-

:- · -=~·_,_. ~~~:~~:::·~~- _:,.(. ' ··~~- . : :-~ ... · .. -.:-:-:.. . 

.·.·.·.·.D·.·,·.·.·=.j~-~-... •.•,•.•.•,•.•.,•.•,•,·,·.•.·.·.·.·.·.·.•························•-''•'•'•'.W.'.'•'•'•'D·.·.·~-~-~•.·.·.w.•~wuA·.·-·.w.w.w.w.w.•.•,•,,•,•,w.w.w.w.·.·.·.·.·.·.·.·.·.w.·.·,,·,·.·.·.·.·.·,•,•.·,•.w.w.·.•.•,·.•·,·.·.w,· • • ·.,·, .•,•,•.• ... •.•.•. •,•.•,w.·.·.·.·.· •. •••••• 

37-ldioma em que o Ensino e Ministrado (ássinalar as duá·s .opçÕes-~e.:for o éaso) 
• . . • • • • • .. - -- •• • .. ·~ _.,_ .... . ~--- . .. !.;... • " " . 

38: M~teriais ·DidãÍicÔs Especffiéo~-~o· ó-rí.ij{ó't!ióic~< · ·7' · ·· ·. ,.,., ... : :-::~· 
• ' • . .. • ·~ -~ •• ':.~ ••• • .. . • --.. -· ::_.;J" .. · -

D Sim O Não 

. 39- Loealização da EScola Jndig'êna Ím) T.ê_í-ra tÓdíge'n~· .· · . , . , .. ;· ... · ":· ·:'~ ·.': ·· -~- : · 

[] .. ~;~ ········ _ .................................... 0 ... ~~~-~ .................................................................................... . 
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Anexo 18 

Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais - lnep 
Sala de Imprensa - Notícias do Enem 

4 de julho de 2002 
Imprimir I Fechar janela 

Mais de 70% dos alunos do ensino fundamental têm Educação 
Ambiental 

Primeiro levantamento sobre o tema foi realizado com alunos da educação fundamental de 
todo o País com dados do Censo Escolar 2001. Programa "Parâmetros em Ação" promove 

formação de professores para a educação ambiental 

A Educação Ambiental faz parte da rotina da maioria dos jovens brasilei ros que está na 
educação fundamental. Quando se considera o total de alunos deste nível de ensino, 71,2% 
estão em escolas que trabalham de alguma forma com a temática. Entre os alunos que 
freqüentam da 53 à 83 série, esse índice é de 73%, ou 11,4 milhões de estudantes. Já entre 
os alunos da 13 à 43 série , 70% têm Educação Ambiental, o que corresponde a 13,8 milhões 
de estudantes. 

"Os dados apresentados pelo Censo Escolar retratam o interesse pela Educação Ambiental 
e mostram que existe uma grande demanda de trabalho na área. Sabemos que há, hoje, 
uma mobilização em relação à questão", afirma Iara Prado, secretária de Educação 
Fundamental do MEC. 

Pelo levantamento, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(lnep/MEC), o tema é traba lhado pelas escolas principalmente na forma da inserção 
temática, ou seja, a utilização do assunto em diversas disciplinas. Este tipo de abordagem 
abrange 52,9% dos alunos das séries iniciais e 55,4% dos estudantes das séries finais. 

"A inserção temática ocorre quando, por exemplo, a professora de Inglês ou Português 
resgata, no conteúdo de sua disciplina, abordagens sobre o terna. Pela Lei no 9.795/99, que 
institui a Política Nacional de Educação Ambiental, não deve haver uma disciplina específica 
para tratar do terna", explica Lucila Vianna, coordenadora de Educação Ambiental da 
Secretaria de Educação Fundamental (SEF/MEC). 

Em seguida, a forma mais utilizada para o estudo dos problemas relacionados ao meio 
ambiente é por meio de projetos. Trabalham a questão dessa forma 26,8% dos alunos de 1 a 

a 43 série e 29,6% dos alunos de 53 a 83 série. "O projeto é um tipo de abordagem que 
deveria estar ligado a todas as disciplinas, tratando de um tema específico de interesse dos 
alunos, mas o que tem acontecido freqüentemente é a realização de projetos fora da 
proposta pedagógica da escola", afirma Luci la. 

Apesar da regulamentação da Lei, 1,5% dos alunos de 13 a 43 série e 2,6% dos estudantes 
de 53 a aa série ainda têm Educação Ambiental sob a forma de disciplina especial voltada 
somente para o estudo da questão. 

Segundo a coordenadora de Educação Ambiental da SEF, mesmo sendo um primeiro 
levantamento sobre o tema os resultados são bastante positivos, mas é preciso considerar 
que os dados não permitem avaliar a qualidade e os resultados do ensino que está sendo 
oferecido. 

Educação Ambiental está mais presente nas Regiões Sul e Sudeste 

A preocupação com a Educação Ambiental é maior justamente nas regiões mais 
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industrializadas do País, onde a degradação ambiental é um problema próximo da realidade 
da população. Na Região Sul, 82,1% dos alunos de 13 a 43 série e 80,3% dos de 53 a 83 

série têm o tema presente na sala de aula. Já na Região Centro-Oeste 69,2% e 72,2% dos 
estudantes do primeiro e do segundo ciclo, respectivamente, estudam o assunto nas 
escolas. 

Esse índice é um pouco menor no Norte e Nordeste, regiões que apresentam 
características fortemente rurais. A Região Norte apresenta os menores porcentuais: 52,5% 
dos estudantes das primeiras séries da educação fundamental e 57,3% dos alunos das 
séries finais. Na Região Nordeste, 62,3% dos alunos de 13 a 43 série e 65,3% de 53 a 83 

série têm Educação Ambiental. 

Entre os Estados também existem diferenças marcantes em relação ao trabalho com o meio 
ambiente nas escolas. O Ceará, segundo o levantamento, é o que mais dispensa atenção à 
Educação Ambiental nas escolas. No Estado, 91,8% dos estudantes de 13 a 43 série 
trabalham o tema em sala de aula. Ainda se destacam nas séries iniciais do ensino 
fundamental o Espírito Santo e Goiás, com índices de 90,8% e 90,7% de alunos que 
estudam o assunto. 

Quando se leva em conta os estudantes de 53 a 83 série, esses três Estados também 
apresentam o maior porcentual de utilização do assunto. No Espírito Santo, o índice de 
alunos que tratam do tema em sala de aula é de 91,8% e de 91,3% para o Ceará e Goiás. 

Por outro lado, Acre e Roraima são os Estados que possuem o menor porcentual de alunos 
em contato com a temática ambiental. No Acre, apenas 11,9% dos alunos de 13 a 43 série e 
22,3% dos estudantes de 53 a 83 série têm Educação Ambiental nas escolas. Em Roraima, 
esses índices são de 36,8% e de 37,8%, respectivamente. 

Parâmetros em Ação - Meio Ambiente na Escola 

O Programa Parâmetros em Ação - Meio Ambiente na Escola é uma iniciativa da Secretaria 
de Educação Fundamental do Ministério da Educação, com o objetivo de institucionalizar a 
Educação Ambiental nos sistemas de ensino. O material produzido está disponível para 
download no endereço www.mec.gov.br/sef/ambiental. 

Trata-se de uma proposta que está sendo realizada em parceria com as Secretarias de 
Educação estaduais e municipais, Universidades e ONGs interessadas. O Programa 
envolve um esforço conjunto no sentido de promover a formação continuada dos 
professores das séries finais do Ensino Fundamental para o trabalho com o tema 
transversal Meio Ambiente. Até o momento, 200 municípios de 13 Estados aderiram ao 
Programa e estão realizando atividades de formação. 

Um dos objetivos do Programa é envolver os professores das diferentes áreas sobre a 
importância de abordar a temática ambiental para o entendimento da realidade e a 
formação de cidadãos. "O Programa não pretende formar ambientalistas, mas professores 
que darão acesso ao repertório mínimo sobre a questão ambiental", diz Iara Prado, 
secretária de Ensino Fundamental. 

O Parâmetros em Ação - Meio Ambiente na Escola se propõe a trabalhar a temática nos 
currículos, no convívio escolar e por meio de projetos de educação ambiental inseridos na 
proposta da escola e na comunidade onde está localizada. "É essencial propiciar ao 
professor um acesso qualificado aos conteúdos de Meio Ambiente e à tematização de sua 
prática, capaz de subsidiá-lo no desenvolvimento do seu trabalho", explica Lucila Vianna, 
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coordenadora de Educação Ambiental da SEF/MEC. 

Em 1999, a Lei n° 9.795/99, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, tomou 
obrigatória a inserção da Educação Ambiental no currículo de forma transversal em todos os 
níveis e modalidades de ensino. "É importante ressaltar que o Ministério da Educação, 
como gestor de políticas públicas, está cumprindo sua parte diante das recomendações", 
afirma Iara Prado. 

Elaboração do Programa 

A Elaboração do Programa teve início com a realização de um levantamento junto às 
Secretarias Estaduais de Educação, que permitiu o acesso dos trabalhos desenvolvidos em 
Educação Ambiental. Por ser uma temática complexa, polêmica e de grande repercussão 
social, apenas recentemente incorporada às ações educacionais, a Educação Ambiental é 
desenvolvida em muitas secretarias de forma pontual , não estando inseridas nas políticas 
de formação dos professores. 

O Parâmetros em Ação- Meio Ambiente na Escola coloca, como metodologia de trabalho, a 
organização dos professores em grupos de estudos interdisciplinares sob a coordenação de 
um formador, orientada por um documento auto-instrutivo, com seqüências de atividades 
diferenciadas que incentivam a reflexão sobre a relação de ensino e aprendizagem, e as 
experiências vivenciadas pelos professores nas escolas. A idéia é discutir os conteúdos da 
temática ambiental e a possibilidade de tornar estes conteúdos transversais por meio de um 
diálogo com as diferentes disciplinas. Além disso, pretende desencadear ações para a 
elaboração de projetos de Educação Ambiental participativos e integradores. 

Composição dos materiais 

O Programa é constituído por um conjunto de materiais produzido com o propósito de apoiar 
os educadores, tanto na sua formação continuada quanto no seu trabalho cotidiano de 
formação de cidadãos. Os materiais estão divididos em kit do formador e kit do professor. O 
primeiro subsidia os coordenadores de grupo no seu trabalho como formador. O segundo 
contém materiais que podem auxiliar os professores em suas atividades relativas à prática 
transversal da educação ambiental nas escolas. 

KIT DO FORMADOR 

1 . · Guia de Orientações Metodológicas Gerais: explícita a concepção e as 
metodologias de formação adotada nos programas desenvolvidos pelo MEC, por 
meio de propostas e depoimentos de formadores que refletem, por escrito, sobre 
sua prática com grupos de educadores. 

2. Guia do Formador: traz as propostas de encaminhamento do grupo de estudo. É 
composto por 11 módulos que abordam a Educação Ambiental na escola sob a 
ótica de diferentes conteúdos da temática. Os módulos são compostos por 
seqüências de atividades de formação, totalizando 115 horas. Reúnem textos e 
sugestões de sites, para subsidiar o formador no encaminhamento das atividades 
propostas. 

3. Programas de Vídeos: são três fitas VHS com 19 documentários e programas para 
serem utilizados durante as atividades propostas pelos módulos e/ou pelas 
atividades complementares propostas pelo Guia de Orientação, para trabalhar com 
vídeos. As fitas podem ainda auxiliar o professor no trabalho com os alunos. 

4. Guia de orientação para trabalhar com vídeos: contém sugestões de atividades para 
trabalhar com os vídeos contidos nas três fitas do kit. Todas as atividades dão 
ênfase à integração das diferentes áreas do conhecimento, recorrendo ao trabalho 
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por projetÇ>s e apontando possíveis caminhos para a prática da transversalidade do 
tema Meio Ambiente. 

5. Cartaz com mapa das ecorregiões brasileiras: elaborado pela Organização não
governamental WWF f;Nord Wildlife Fund), contém o mapa do Brasil dividido em 49 
áreas diferenciadas em seus aspectos ecológicos- chamadas ecorregiões- que, 
segundo alguns especialistas, contém informações ambientais mais detalhadas e 
significativas para a proteção de algumas regiões. 

6. CD de Legislação ambiental: o CD contém a legislação ambiental brasileira, 
tratados e documentos internacionais sobre Meio Ambiente e Educação Ambiental e 
é referência fundamental para o desenvolvimento de projetos. 

KIT DO PROFESSOR 

1. Caderno de Apresentação: este material contém a descrição do Programa 
Parâmetros em Ação - Meio Ambiente na Escola, suas finalidades, os materiais que 
o compõe e a metodologia para sua implementação. Destaca a história da 
Educação Ambiental como estratégia dos movimentos ambientalistas e a 
importância da inserção do Meio Ambiente no currículo escolar e no projeto 
educativo da escola. 

2. Guia de Atividades para sala de aula: traz uma série de atividades para o professor 
trabalhar com seus alunos. O Guia propõe uma metodologia para a realização de 
diagnóstico, avaliação e gestão ambiental, permitindo a elaboração de projetos que 
envolvam tanto a escola quanto a comunidade, 

3. Bibliografias e sites comentados: oferece uma ampla bibliografia e uma relação de 
sites sobre Meio Ambiente e Educação Ambiental, que oferecem subsídios ao 
trabalho dos educadores. Indica, ainda, onde encontrar os principais tratados 
relacionados com a Educação Ambiental e com o Meio Ambiente e uma listagem de 
redes de discussão sobre a temática. 

4. Catálogo de Endereços para ações e informações em Educação Ambiental: 
disponibiliza aos professores, aos alunos e a comunidade escolar canais 
adequados para o acesso às informações. Possui endereços e sites de órgãos 
públicos, associações e conselhos representativos dos Poderes Judiciário e 
Legislativo, organizações não-governamentais e instituições financeiras para que os 
educadores possam solicitar materiais; encaminhar denúncias e reivindicações; 
participar das decisões políticas, legais e institucionais; entrar em contato com 
possíveis parceiros; trocar informações, apoios e experiências. 

5. CD de Músicas para atividades: composto de músicas selecionadas para apoiar 
atividades dos módulos e serem utilizadas pelos professores em trabalhos com os 
seus alunos. A música na escola pode contribuir para a descoberta de novos sons, 
ritmos, ampliando a compreensão do mundo e do ser humano. 
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