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[i] 

APRESENTAÇÃO  

Este documento contém os resultados e análises da pesquisa 

científica sobre o estado da arte da Educação Ambiental em instituições de 

ensino da rede pública estadual do Rio Grande do Sul, por meio da aplicação 

de instrumento de pesquisa. Teve como base o Termo de Cooperação nº 

180/2017 celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da 

Secretaria da Educação, e o Instituto Venturi Para Estudos Ambientais, visando 

a formação continuada de professores em Educação Ambiental Formal.  

 

Inicialmente, a meta do projeto era aplicar o instrumento de pesquisa 

em 100% das instituições estaduais de ensino no Rio Grande do Sul, porém, as 

estratégias de sensibilização conduzidas pela Secretaria da Educação, com o 

apoio do Instituto Venturi, não resultaram na totalidade de respondentes 

desejada. A pesquisa teve como questões preponderantes a) Conhecer o 

percentual das instituições pesquisadas que executam atividades na área de 

Educação Ambiental e b) Identificar dentre as instituições pesquisadas, quantas 

fazem Educação Ambiental Formal. 

 

Os principais objetivos da pesquisa foram disponibilizar as 

informações sobre Educação Ambiental no Rio Grande do Sul como referência 

na elaboração de indicadores, de modo a auxiliar projetos públicos e privados, 

bem como, subsidiar as redes de educação ambiental no planejamento, na 

promoção, na coordenação e na difusão de ações educacionais em benefício 

da comunidade escolar e sociedade como um todo.  
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JUSTIFICATIVA DA PESQUISA   

A Política Nacional de Educação Ambiental, instituída pela Lei 

9.795/99, impõe às instituições de ensino a tarefa de desenvolverem de forma 

permanente a Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo, em caráter formal.  

Levantamentos de dados pré-existentes que embasaram a 

elaboração do instrumento de pesquisa demonstraram que as informações na 

área de Educação Ambiental no Rio Grande do Sul não estão sistematizadas 

em bases de dados acessíveis, existindo pouquíssimos núcleos de 

documentação e a disseminação de seus acervos é bastante precária, 

constituindo-se em grande desafio para a avaliação da qualidade da 

Educação Ambiental no estado.  

 

Iniciar uma investigação sobre o estado da arte da Educação 

Ambiental no Rio Grande do Sul é estar atento aos problemas que dela surgem, 

abrangendo o levantamento de incongruências e contradições sobre o tema, 

a reflexão sobre as lacunas possíveis que possam existir nas diferentes ações 

conduzidas pelos diversos públicos com o objetivo de buscar uma adequada 

compreensão do tema da Educação Ambiental.  
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 INTRODUÇÃO 
 

Após dezoito anos de institucionalização da Educação Ambiental no 

Brasil, um dos maiores desafios continua sendo a integração do meio ambiente 

como tema transversal no currículo escolar.  

 

 Educação Ambiental no contexto global 

 

O termo educação ambiental foi adotado pela primeira vez em 

1965, em um evento de educação promovido pela Universidade de Keele, no 

Reino Unido. Tornou-se um campo específico em 1975, no Seminário 

Internacional de Educação Ambiental, em Belgrado/Yugoslávia. Desde então, 

importantes encontros mundiais têm discutido ações em defesa do meio 

ambiente, e, em todos eles, o reconhecimento da importância da Educação 

Ambiental consta das suas recomendações. Dispositivos legais foram também 

elaborados, para garantir o desenvolvimento da Educação Ambiental em nível 

local, nacional e internacional. 

 
Dentre eles podemos citar a Conferência das Nações Unidas sobre o 

tema "Ambiente Humano" realizada em 1972 - Estocolmo/Suécia, na qual 

constou, através da recomendação 96 e do princípio 19, a necessidade de se 

inserir a discussão acerca do ambiente na educação, passando pela 

Conferência Internacional de Tbilisi/Georgia em 1977, o Seminário de Educação 

Ambiental para a América Latina na Costa Rica em 1979, que juntamente com 

o Seminário Latino-Americano de Educação Ambiental na Argentina, em 1988, 

reforçaram a  necessidade de  preservação  do  patrimônio  histórico-cultural e 

a  função da mulher na promoção do desenvolvimento local e da cultura 

ecológica, ao Congresso Internacional sobre Educação Ambiental e a 

Formação Relativa ao Meio Ambiente celebrado em Moscou em 1987, que ao 

avaliar os avanços obtidos e ratificar as diretrizes de Tbilisi, enfatizou o estímulo 

à organização de redes de informação e comunicação entre os profissionais, 

além de ter definido a capacitação de profissionais de nível técnico como 

essencial a uma intervenção instrumental compatível com parâmetros 

sustentáveis, até a Jornada Internacional de Educação Ambiental, realizada 

simultaneamente à Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
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Desenvolvimento, no Rio de Janeiro em 1992, na qual foi produzido o Tratado 

de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 

Global, que expressa o que educadores de todos os continentes pensam em 

relação à educação ambiental.   
 

"A Educação Ambiental deve contribuir para a formação 
de uma Consciência sobre a importância da preservação 
da qualidade do Meio Ambiente em sua relação ao 
desenvolvimento, para o qual a educação deverá 
difundir conhecimentos sobre as alternativas produtivas 
menos degradantes para o Meio Ambiente, assim como 
fomentar a adoção de modos de vida compatíveis com a 
preservação da qualidade do mesmo."  

(Conferência de Tbilisi, 1977)  
 

 Cenário da Educação Ambiental no Brasil 

 

A Política Nacional de Educação Ambiental foi instituída pela Lei 

Federal nº 9.795 de 1999.  Como conceito norteador a referida norma traz em 

seu bojo:  

Art. 1o “Entendem-se por educação ambiental os 
processos 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.”  

 

A consciência do meio ambiente mostra-se tão relevante que a 

própria Constituição Federal dele trata, dizendo que “todos têm o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações”. 

 

A Educação Ambiental no Brasil, segundo diretrizes do MEC, é 

desenvolvida por meio de três modalidades básicas: projetos, disciplinas 

especiais e inserção da temática ambiental nas disciplinas (BRASIL. Ministério da 

Educação, 20071).  Essa não é uma área de conhecimento e atuação isolada. 

                                                
1 Ministério do Meio Ambiente; BRASIL. Ministério da Educação. Vamos cuidar do Brasil: conceitos 
e práticas em educação ambiental na escola. Brasília, 2007. 
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Ao contrário, o contexto em que surgiu deixa claro seu propósito de formar 

agentes capazes de compreender a interdependência dos vários elementos 

que compõem a cadeia de sustentação da vida, as relações de causa e efeito 

da intervenção humana nessa cadeia, de se engajar na prevenção e solução 

de problemas socioambientais e de criar formas de existência mais justas e 

sintonizadas com o equilíbrio do planeta. Dessa maneira, a educação 

ambiental se sustenta na busca da conexão permanente entre as questões 

culturais, políticas, econômicas, sociais, religiosas, estéticas e outras, 

determinantes para nossa relação com o meio ambiente.  

 
“A lei reafirma o direito à educação ambiental a todo 
cidadão brasileiro comprometendo os sistemas de ensino 
a provê-lo no âmbito do ensino formal. Em outras palavras, 
poderíamos dizer que toda(o) aluna(o) na escola brasileira 
tem garantido esse direito, durante todo o seu período de 
escolaridade. Segundo o Censo Escolar do INEP, 94% das 
escolas do ensino fundamental, em 2004, diziam praticá-
la, seja por meio da inserção temática no currículo em 
projetos ou até mesmo em disciplina específica. Essa 
universalização é motivo para comemoração porque, em 
tese, esse direito estaria assegurado. Entretanto isso não 
significa que ela está em sintonia com os objetivos e 
princípios da PNEA2, ainda é necessário qualificá-la 
ampliando as pesquisas, os programas de formação de 
docentes e desenvolvendo indicadores para avaliação. A 
PNEA traça orientações políticas e pedagógicas para a 
educação ambiental e traz conceitos, princípios e 
objetivos que podem ser ferramentas educadoras para a 
comunidade escolar. Mas a lei, por si mesma, não produz 
adesão e eficácia. Somente quando se compreende a 
importância do que ela tutela ou disciplina, captando seu 
sentido educativo, é que ela pode ser transformadora de 
valores, atitudes e das relações sociais. Quando isso não 
ocorre se diz que a lei não tem eficácia, ou seja, não 
“pegou”.” (Vamos cuidar do Brasil, 20073) 

 

 Educação Ambiental no contexto das escolas do RS 

 

O Rio Grande do Sul instituiu sua Política Estadual de Educação 

Ambiental em 2002, por meio da Lei nº 11.730, que dispõe sobre a Educação 

Ambiental, cria o Programa Estadual de Educação Ambiental e 

                                                
2 Política Nacional de Educação Ambiental 
3 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA; BRASIL. 
Ministério do Meio Ambiente; BRASIL. Ministério da Educação, 2007, p. 31 
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complementa a Lei Federal nº 9.795/1999, no âmbito do Estado do Rio 

Grande do Sul. Em 2005, por meio do Decreto nº 43.957, é instituída a Comissão 

Interdisciplinar de Educação Ambiental do Rio Grande do Sul (CIEA-RS). Em 2010 

a Lei nº 13.597 dá nova redação à Lei nº 11.730/2002. 

 

De um total de 2.557 escolas estaduais, responderam ao instrumento 

de pesquisa 1.124, das quais 10,7% declararam não realizar qualquer ação de 

Educação Ambiental no âmbito das suas escolas. Entre os principais fatores que 

dificultam o desenvolvimento de atividades de Educação Ambiental por estas 

instituições estão ausência de profissionais qualificados em Educação 

Ambiental e dificuldade dos funcionários/colaboradores em entender a 

complexidade das questões ambientais. 

 

Dentre os 89,3% [1.004] das instituições que responderam realizar 

alguma atividade em Educação Ambiental, no que se referem ao 

desenvolvimento de ações, projetos e programa na área da Educação 

Ambiental 81,17% [815] declararam desenvolver estas atividades no âmbito do 

currículo da instituição de ensino (Educação Ambiental Formal). No entanto, 

apenas 21,22% [173] destas atividades estão dentro de um programa. A maior 

parte das instituições de ensino pesquisadas concentra suas atividades nas 

práticas pedagógicas voltadas para o incentivo de atividades extraclasse, 

grupos de estudos ambientais, programas de iniciação científica e visitas aos 

mais diversos lugares onde o ecossistema natural seja o foco do trabalho 

(Educação Ambiental Não-Formal), o que em números representa 78,78,% das 

instituições que declararam desenvolver atividades de Educação Ambiental.  

 

Quanto aos critérios adotados pelas instituições para a avaliação dos 

seus resultados, 18% declararam não avaliar suas atividades, 36,9% utilizam 

relatórios elaborados pelos executores e somente 1,4% dizem fazer isso por meio 

de indicadores pré-selecionados pelo Proponente/Financiador. Quando o 

tema é recursos humanos, 63,8% das respondentes declaram não contar com 

profissionais capacitados em Educação Ambiental nos seus quadros funcionais. 
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 OBJEIVO GERAL 
 

Levantar o estado da arte da Educação Ambiental no Rio Grande 

do Sul, por meio das suas instituições de ensino. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS E MENSURÁVEIS DO PROJETO 

 
• Identificar as Instituições de Ensino que executam Educação 

Ambiental no Rio Grande do Sul; 

• Identificar os públicos aos quais se destinam as atividades 

extracurriculares de Educação Ambiental Não-Formal desenvolvidas 

pelas Instituições de Ensino; 

• Identificar os públicos aos quais se destinam as atividades curriculares 

de Educação Ambiental Formal desenvolvidas pelas Instituições de 

Ensino; 

• Disponibilizar as informações sobre Educação Ambiental no Rio 

Grande do Sul como referência na elaboração de indicadores, de 

modo a auxiliar projetos públicos e privados; 

• Subsidiar as redes de educação ambiental no planejamento, na 

promoção, na coordenação e na difusão de ações educacionais em 

benefício da sociedade; 

• Levantar os fatores que dificultam a integração de atividades de 

Educação Ambiental nas Instituições; 

• Levantar as motivações que levam às ações de Educação Ambiental; 

• Levantar as técnicas mais utilizadas para a realização das atividades 

de Educação Ambiental; 

• Levantar as principais dificuldades na implantação e desenvolvimento 

das atividades em Educação Ambiental no âmbito das Instituições de 

Ensino; 

• Levantar os procedimentos que são utilizados para avaliação das 

atividades de Educação Ambiental nas Instituições pesquisadas; 

• Levantar os principais temas abordados nas atividades de Educação 

Ambiental desenvolvidas pelas Instituições pesquisadas. 
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 METODOLOGIA E OPERACIONALIZAÇÃO  
 

A metodologia de Investigação sobre a Educação Ambiental em 

instituições de ensino da rede pública estadual no Rio Grande do Sul teve como 

base a pesquisa exploratória, cujos dados são levantados por meio da 

aplicação de questionário a ser respondido pelo responsável legal da instituição 

de ensino ou por quem este determinar.  

 

As estratégias utilizadas na aplicação do instrumento de pesquisa 

foram cuidadosamente definidas para garantir a obtenção de dados 

confiáveis e de boa qualidade. Estas envolveram atividades desde a definição 

do universo da pesquisa até o processamento final dos resultados, tudo melhor 

esclarecido nos itens 4.1 e seguintes deste relatório.  

 

4.1 Universo da pesquisa 

 
O universo da pesquisa é composto pelas instituições de ensino da 

rede pública estadual no Rio Grande do Sul, decidiu-se realizar um censo, isto é, 

incluir todas as 2.557 instituições no levantamento dos dados. No entanto, 

apesar de todas terem sido formalmente convidadas a participar da pesquisa, 

o número de respondentes totalizou 1.124 instituições. 

 

4.2 Método de Coleta dos Dados 

 
O método da coleta foi por meio da internet (instrumento de pesquisa 

online), dando suporte por e-mail e telefone aos informantes para garantir a 

qualidade da informação. Foi utilizada a ferramenta Google Formulário para 

colocar o questionário (Anexo 1) online.  

 

Antes de iniciar a coleta de dados foi enviada, pela equipe da 

Secretaria da Educação, correspondência (Anexo 2) às instituições de ensino 

com informações sobre os objetivos da pesquisa, as instituições responsáveis, a 

relevância da pesquisa e outros dados importantes. Também, foi feita 
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explanação presencial para os representantes das Coordenadorias Regionais 

de Educação em duas formações organizadas pela Secretaria – uma antes do 

envio da correspondência e outra após o encerramento do prazo de 

recebimento das respostas, visando a ampliação deste para um aumento do 

número de respondentes. 

 

4.3 Informantes 

 
A definição dos informantes, isto é, quem deveria responder o 

questionário, foi considerada em dois níveis: as instituições incluídas na pesquisa 

e os indivíduos que responderiam o questionário na instituição. Assim, o diretor 

da escola é o responsável pelas respostas, podendo este, transferir a 

responsabilidade para outra pessoa da sua equipe. 

 

4.4 Processamento dos Dados 

 
Os dados foram registrados em planilha para seu processamento, 

cada instituição ocupando uma linha e as respostas de cada questão 

correspondem as colunas.  

 

4.5 Análises Estatísticas 

 
Considerando que todas as variáveis são categóricas, foram 

elaboradas tabelas de frequências, tabelas de associação de duas ou mais 

variáveis e gráficos. Os resultados foram processados para o conjunto de todas 

as respostas e para as subpopulações de interesse. 

 

4.6 Instrumento de Pesquisa 

 
O questionário elaborado atendeu os seguintes critérios técnicos: 

 
1) utilização da linguagem apropriada, de forma que o vocabulário e a 

sintaxe fornecessem as melhores condições para um entendimento 

completo e preciso das ideias contidas nele; 
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2) utilização da mesma linguagem do informante; 

3) elaboração das perguntas de acordo com o nível de conhecimento 

e a capacidade de resposta do informante; 

4) redação das questões de maneira que o informante possa respondê-

las livre e espontaneamente;  

5) estruturação das questões de maneira a não conterem nenhuma 

sugestão sobre a resposta a ser dada; 

6) expressão de uma ideia única em cada pergunta, sem dar cabimento 

a ambiguidades; 

7) ordenamento lógico da distribuição das perguntas evitando levar o 

informante a dar respostas condicionadas e facilitando a passagem 

de um assunto a outro de maneira fluída. 

 

4.7 Temas Abordados no Questionário 

 
A informação necessária para medir o estado da arte foi organizada 

em vários temas no questionário, conforme segue: 

 
• identificação da instituição;  

• caracterização do tipo de público; 

• enquadramento da instituição na área de Educação Ambiental, 

incluindo as linhas de ação; 

• caracterização geral das atividades e dos executores; 

• motivação e público-alvo ao qual se destinam as atividades de 

Educação Ambiental; 

• temas, subsídios teóricos, metodologias e recursos didáticos; 

• monitoramento e avaliação das atividades. 

 

4.8 População onde foi aplicado o Instrumento de Pesquisa  

 
A população onde foi aplicado o instrumento de pesquisa é 

constituída por instituições de ensino públicas do Rio Grande do Sul. Esses 

públicos foram relacionados no quadro 1.  
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GRUPO NATUREZA 
JURÍDICA PÚBLICOS 

IN
ST

ITU
IÇ

Õ
ES

 D
E 

EN
SI

NO
 

Pú
bl

ic
a 

Instituições de ensino 
fundamental 
Instituições de ensino 
médio 
Instituições de ensino 
profissional 
Órgãos da Administração 
Direta 

Quadro 1 – Identificação dos públicos para aplicação do questionário 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

4.9 Operacionalização 

 

A operacionalização da pesquisa foi executada conjuntamente 

pelas duas instituições - Secretaria Estadual da Educação e Instituto Venturi Para 

Estudos Ambientais – conforme responsabilidades descritas a seguir. 

Coube a Secretaria Estadual de Educação: 

I. Sensibilizar as Coordenadorias Regionais, através de ofício com 

orientações acerca da importância da execução do Projeto. Neste 

ofício, constou a orientação para o acesso ao Link do questionário, que 

foi encaminhado às Direções das escolas da Rede Pública Estadual pelas 

Coordenadorias Regionais;  

II. Acompanhar, juntamente com o Instituto Venturi, os prazos de entrega 

dos questionários, sendo o Instituto responsável por notificar a Secretaria 

da Educação, por intermédio das Assessorias da Educação Ambiental e 

do Campo, acerca das escolas que não cumpriram os prazos 

estabelecidos; 

III. Informar, por intermédio das Assessorias da Educação Ambiental e do 

Campo, as Coordenadorias Regionais para notificarem as escolas que 

não cumpriram os prazos de entrega dos questionários.  

 

Coube ao Instituto Venturi Para Estudos Ambientais: 

I. Elaborar e disponibilizar o instrumento de pesquisa que foi aplicado;  
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II. Conduzir e acompanhar a execução da pesquisa, fornecendo 

esclarecimentos para elucidar dúvidas sobre as questões, caso houvesse;  

III. Comunicar à Secretaria da Educação, por intermédio das Assessorias da 

Educação Ambiental e do Campo, acerca das escolas que não 

cumpriram os prazos estabelecidos;  

IV. Processar e analisar os dados quantitativos e qualitativos da pesquisa;  

V. Disponibilizar o relatório com o resultado da pesquisa, para ser publicado 

nos meios de divulgação do próprio Instituto e da Secretaria;  

VI. Desenvolver ações de formação continuada de professores em 

Educação Ambiental Formal, a serem planejadas em conjunto com a 

Secretaria da Educação, por intermédio das Assessorias da Educação 

Ambiental e do Campo.  

 

 RESULTADOS E ANÁLISES 
 

Os resultados apurados dos 1.124 questionários respondidos pelas 

instituições estaduais de ensino no Rio Grande do Sul apresentam-se analizados 

a seguir.   

 

Da questão 1 a 11 foram respondidas informações sobre a Instituição 

tais como, identificação, endereço, acesso à Internet, número de professores, 

tipo de instituição, entre outras. A questão 16 identifica em que município(s) se 

desenvolve(m) a(s) atividade(s) de Educação Ambiental. Da questão 40 a 44 

são respondidos os dados de identificação do responsável pelas informações 

no questionário. 

A questão 12 [...a instituição executa atividades na área de 

educação ambiental?] resultou em 1.004 respondentes declarando que Sim e 

120 que Não, conforme ilustrado nas Figuras 1e 2 abaixo. 
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Figura 1 – Instituições que executam atividades em educação ambiental 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 
Figura 2 – Instituições que não executam atividades em educação ambiental 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 
Na questão 13 [Quais fatores dificultam o desenvolvimento de 

atividades de educação ambiental pela instituição?], que, conforme instruções 

na própria questão 12, deveria ser respondida apenas pelas instituições que 

declararam não executar qualquer ação em educação ambiental, muitas 

instituições que responderam “Sim” também responderam esta questão. Desta 

forma, este relatório considerou dois grupos: apenas respondentes que 

declararam “Não” para a questão 12 e incluindo as outras respostas, o que foi 

tratado de forma distinta, conforme figuras 3 e 4. 
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Figura 3 – Fatores que dificultam o desenvolvimento de atividades de educação ambiental nas 

instituições que responderam NÃO à questão 12 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 
Figura 4 – Fatores que dificultam o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, 

incluindo instituições que responderam SIM à questão 12 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

As respostas à questão 14 [Há quanto tempo a instituição desenvolve 

atividades na área de educação ambiental?] indicaram que a maioria das 

respondentes tem mais que 9 anos que realiza atividades em Educação 

Ambiental, conforme expressado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Tempo de desenvolvimento das atividades em educação ambiental 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Analisando as respostas da questão 15 [Dentro de que linha(s) de 

ação caracterizam-se essas atividades e de que forma elas estão organizadas] 

vê-se uma grande confusão conceitual por parte das respondentes, o que 

expressa desconhecimento de quem deve fazer Educação Ambiental Formal e 

como esta deve ser inserida no currículo da escola. Da mesma forma, as linhas 

de ação não parecem ter sido compreendidas, já que algumas respondentes 

afirmam desenvolver programas, projetos e ações na área de formação de 

recursos humanos e difusão da informação, o que em tese, caberia às 

instituições de ensino superior e às instituições de comunicação. Depurando as 

respostas podemos inferir que apenas 21,22% [173] das respondentes fazem 

Educação Ambiental Formal (desenvolvida no âmbito do currículo das 

instituições de ensino), uma vez que aparecem dentro de um programa.  

Quando são consideradas também o desenvolvimento de Educação 

Ambiental na forma de projetos e ações, este percentual chega a 81,17% [815], 

o que confirma o grande desconhecimento da base conceitual da Educação 

Ambiental Formal.  

 

A maior parte concentra suas atividades nas práticas pedagógicas 

voltadas para o incentivo de atividades extraclasse, grupos de estudos 

ambientais, programas de iniciação científica e visitas aos mais diversos lugares 

onde o ecossistema natural seja o foco do trabalho (Educação Ambiental Não-

Formal), o que em números representa 78,78,% das instituições que declararam 

desenvolver atividades de Educação Ambiental.  

 

Na figura 6 os resultados são expressados de acordo com a forma de 

organização das atividades de Educação Ambiental, se estão dentro de um 

programa, um projeto ou uma ação isolada.    
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Figura 6 – Linhas de ação - Atividades 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A figura 7 expressa a questão 17 [Ambiente de atuação das 

atividades], apontando uma distribuição equilibrada das atividades entre meio 

urbano e rural. 

 

Figura 7 – Ambiente de atuação das atividades 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quando o assunto é parcerias para realização das atividades, a 

questão18 [Parcerias para realização das atividades em educação ambiental] 

aponta ser a Prefeitura Municipal a principal parceira, com 44,7% [452], seguida 

do Governo Estadual que aparece em 22,2% [224] das respostas. No entanto, 

um grande percentual (36,8% [372]) declarou não ter qualquer parceria para a 

realização de suas atividades em Educação Ambiental. Já as empresas 



 

Nossos canais: www.institutoventuri.org.br - institutoventuri@institutoventuri.org.br 
www.flickr.com/photos/institutoventuri/ - www.youtube.com/user/InstitutoVenturi 

wwww.institutoventuri.org.br/ojs - www.firs.institutoventuri.org.br  

21 

privadas aparecem como parceiras em apenas 11,6% [117] das respostas. A 

figura 8 apresenta estes resultados. 

 

 
Figura 8 – Parcerias para realização das atividades 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quando a questão refere-se à fontes de financiamentos das 

atividades em Educação Ambiental (Questão 19), 48,7% [427] das instituições 

declaram contar com recursos orçamentários e 17,2% [151] com recursos 

públicos financiados por programas de governos. Enquanto que 12,7% [111] dos 

respondentes contam com recursos privados (patrocínio, apoio, cooperação 

institucional). A figura 9 ilustra esta questão. 

 

 
Figura 9 – Fontes de financiamento das atividades 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Conforme pode ser observado na figura 10, a questão 20 [...quem 

executa as atividades de educação ambiental não-formal?] revela que a 

grande maioria, 78% [577] das instituições executa suas próprias atividades, e 

em apenas 11,9% [124] dos casos, as atividades são executadas pelo Governo 

do Estado. 

 

 
Figura 10 – Fontes de financiamento das atividades 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quando a pergunta diz respeito à recursos humanos, a questão 21[A 

equipe executora das atividades possui profissional capacitado em educação 

ambiental?] aponta para um percentual muito alto sem formação específica –

63,8% [632] das equipes que desenvolvem as atividades não possuem formação 

em Educação Ambiental – e quando existe, os maiores percentuais aparecem 

para Especializações (20,8%) e Cursos de curta duração (15%). Enquanto que 

profissionais com Mestrado ou Doutorado são apenas 4,1% [41], conforme 

demonstrado na figura 11. 

  

Figura 11 – Equipe executora – Profissional capacitado em EA 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Com relação a motivação, a questão 22 [Que motivação levou a 

instituição de ensino a fazer educação ambiental] traz os seguintes resultados, 

também expressados na figura 12: 66,2% [660] - Iniciativas da comunidade 

escolar (professores, estudantes, direção, funcionários e pais); 51,7% [515] - 

Interesse dos profissionais da instituição;  51,5% [513] - Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ministério da Educação; 26,3% [262] - Para atender dispositivos 

legais (Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9.795/99) e Política 

Estadual de Educação Ambiental (Lei 13.597/10); 13,2% [132] - Conferência 

Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente do Ministério da Educação; 13% 

[130] - Para atender a programas governamentais; 11,4% [114] - Agenda 21 

local; 9,2% [92] - Década da Educação Ambiental para a construção de 

Sociedades Sustentáveis (2005- 2014); 1,8% [18] - Resolução CONAMA 422/2010; 

entre outros - 8,1% [81].  Essa questão demonstra que a comunidade escolar 

está motivada para trazer definitivamente a Educação Ambiental Formal para 

a cultura da escola. 

 

 
Figura 12 – Motivação para as atividades de Educação Ambiental 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A questão 23 [Público ao qual se destinam as atividades curriculares 

de educação ambiental formal] identifica que as atividades são voltadas para 

os públicos diversos de estudantes, conforme figura 13. No entanto, chama a 

atenção o fato de 8,2% deste público serem professores/pesquisadores e 0,4% 

estudantes de graduação. O que infere desinformação do tema em questão.  
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Figura 13 – Públicos ao qual se destinam as atividades curriculares de Educação Ambiental 

Formal 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Na questão 24 [Público ao qual se destinam as atividades 

extracurriculares de educação ambiental não-formal desenvolvidas pela 

instituição de ensino] a pesquisa demonstra que 81,4% do público é da 

comunidade escolar (professores, estudantes, funcionários), confirmando a 

preferência das instituições de ensino por atividades de Educação Ambiental 

Não-Formal. Chama a atenção aparecer a Comunidade Científica com 0,1% 

[1], inferindo falta de coerência com o tema da questão proposta. 

 

 
Figura 14 – Públicos ao qual se destinam as atividades extracurriculares de Educação Ambiental 

Não-Formal 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A questão 25 [Faixa etária de maior concentração do público 

beneficiado] é traduzida pela figura 15, que indica ser o público de idade até 

17 anos o mais beneficiado com as atividades de Educação Ambiental.  
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Figura 15 – Faixa etária de maior concentração do público beneficiado 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A questão 26 [A educação ambiental é trabalhada na instituição de 

ensino por meio de] aponta que 73,2% [749] das respondentes declara trabalhar 

a educação ambiental integrada a algumas disciplinas do currículo. Seguido 

de 53,2% [544] que afirmam integrar a temática ambiental no Projeto Político-

Pedagógico. Já a integração da temática ambiental como tema transversal é 

feita por 46,4% [476]. Enquanto que 50,3% [515] declaram trabalhar a educação 

ambiental por meio de atividades pontuais, como gincanas, feiras e 

comemorações em datas importantes. Chama a atenção o fato de 

aparecerem mais de 10% das respostas para Disciplina Especial/Específica, uma 

vez que a legislação só faculta esta possibilidade ao ensino superior. A figura 16 

ilustra esta questão. 

 

 
Figura 16 – Como a educação ambiental é trabalhada na instituição 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Na questão 27 [No caso de a temática ambiental ser integrada as 

disciplinas do currículo, indicar quais são as áreas do conhecimento a que se 

referem], multidisciplinar aparece em 70,6% [686] dos questionários respondidos, 

enquanto que as Ciências Biológicas é a área do conhecimento que mais 

trabalha a temática ambiental, com 41% [403], seguida das Ciências Humanas, 

com 28% [272] das respostas, conforme mostra a figura 17. 

 

 
Figura 17 – Áreas do conhecimento em que se insere a temática ambiental 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O enfoque da temática ambiental nas disciplinas é respondido por 

meio da questão 28 [No caso da educação ambiental ser integrada a uma 

disciplina específica, essa envolve], na qual 52% [360] das respondentes dizem 

vincular as questões ambientais com os conteúdos formais. Já o enfoque 

dirigido a projetos e soluções de problemas, aparecem em 42% [287] das 

respostas. Enquanto que as atividades de campo/estudos do meio representam 

34,4% [235] das respostas. A figura 18 expressa esta questão. 
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Figura 18 – Enfoque da temática ambiental nas disciplinas 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A questão 29 [O corpo docente da instituição de ensino possui 

profissional com pós-graduação em educação ambiental] traz uma realidade 

que explica, em alguma medida, a falta de sintonia com os princípios e 

objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental. Em 72,9% das 

instituições respondentes não existe qualquer profissional pós-graduado em 

Educação Ambiental. Esta realidade nos conduz a necessidade de 

qualificação em Educação Ambiental, ampliando os programas de formação 

de professores.   

 

 
Figura 19 – Profissionais da instituição com pós-graduação em educação ambiental 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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A questão 30 [Os professores da instituição de ensino fazem a sua 

formação continuada em educação ambiental em eventos promovidos por] 

aponta também a necessidade de qualificação, uma vez que a maioria, 37,9% 

[371] declara não ter formação continuada em educação ambiental. Das 

respondentes que fazem esta formação, 32% [313] contam com as Secretarias 

de Educação/Meio Ambiente. Enquanto que 25,2% [247] das instituições 

promovem suas próprias capacitações. 

 

 
Figura 20 – Promoção de formação continuada em educação ambiental 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Na questão 31 [Principais temas abordados nas atividades] pode-se 

verificar que os temas preferenciais das atividades são: resíduos sólidos com 

88,2% [893] das respostas, água com 82,8 [839], poluição com 76,4% [774], 

desenvolvimento sustentável com 75,2 [762] e saneamento básico com 55,9% 

[566]. 

 

 
Figura 21 – Temas abordados nas atividades de educação ambiental 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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A questão 32 [As atividades de Educação Ambiental desenvolvidas 

pela instituição estão relacionadas à] traz as temáticas preservação de recursos 

naturais, 86,8% [886], e conservação de recursos naturais, 72% [735] como 

preferenciais nas atividades desenvolvidas pelas instituições. 

 

 
Figura 22 – Atividades relacionadas à temática ambiental 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Na questão 33 [Técnicas mais utilizadas para a realização das 

atividades de educação ambiental] pode-se observar que organização de 

painéis/debates é a técnica mais utilizada, com 55,8% [570], seguida de perto 

por feiras de ciências, com 52% [535]. As discussões em grupo aparecem de 

maneira expressiva, com 50,6% [517], enquanto que a pesquisa participativa é 

utilizada por 48,6% [497] das respondentes.     

 

Figura 23 – Técnicas mais utilizadas nas atividades 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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As respostas à questão 34 [Ações de sensibilização do público mais 

utilizadas] expressam que exposição, vídeos/filme, oficinas, impressos e 

trilhas/visitas guiadas são as ações mais utilizadas, seguidas de peças de teatro 

e eventos públicos, conforme ilustra a figura 24.   

 

 
Figura 24 – Ações de sensibilização mais utilizadas 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A questão 35 [Indique o número de atividades de educação 

ambiental que se encontram em execução] diz respeito às atividades em 

execução no momento da pesquisa. Enquanto que 5,3% [54] respondeu não 

possuir atividades em execução e 1,4% [14] dizem ter em execução 10 

atividades, a maioria dos respondentes, 29% [293] declarou ter 2 (duas) 

atividades e 23,5% [237] apenas 1 (uma). 

 

 
Figura 25 – Atividades de educação ambiental em execução 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Na questão 36 [Se houver atividades interrompidas, indique as 

razões] é possível inferir a falta de planejamento das ações, uma vez que 48,8% 

[279] das atividades encontram-se interrompidas por insuficiência de recursos 

financeiros. A questão aponta ainda que a falta de recursos humanos é o 

principal fator de interrupção das atividades, com 52,3% [299] das respostas, 

conforme ilustrado na figura 26. 

 

 
Figura 26 – Razões da interrupção das atividades de educação ambiental 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Na questão 37 [Que procedimentos são utilizados para avaliação das 

atividades?] pode ser observada que o número de respondentes que 

declararam não avaliar suas atividades chega a 18% [180]. Avaliam por meio 

de relatórios elaborados pelos executores das atividades 36,9% [370], enquanto 

que 32,8% [329] declaram fazer a avaliação técnica das atividades.  As 

respostas podem ser observadas na figura 27. 

 

 
Figura 27 – Como as atividades são avaliadas 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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A questão 38 [Quanto aos resultados obtidos através das atividades 

em EA, você considera que], observa-se que 80% [801] das respondentes 

consideram que os resultados obtidos preparam o público-alvo para entender 

melhor as questões ambientais e de sustentabilidade. Enquanto que 7,3% [73] 

acham que poucas alterações relevantes têm sido percebidas em decorrência 

da educação ambiental praticada no âmbito escolar. Esta questão vai 

ilustrada na figura 28.  

 

 
Figura 28 – Considerações sobre os resultados das atividades 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A questão 39 [Dentro da percepção da sua instituição, qual tem sido 

a contribuição da pesquisa acadêmica sobre educação ambiental para a 

prática dos professores e de seus alunos no ensino Formal] permite conhecer 

como é percebida pela escola a pesquisa acadêmica em educação 

ambiental. Apesar de 66,4% [641] considerarem relevante, somente 12,1% [117] 

das respondentes considera muito relevante. Enquanto que 21,5% [207] 

percebem a contribuição da pesquisa acadêmica em educação ambiental 

pouco relevante para a prática dos professores e de seus alunos no ensino 

formal, conforme ilustra a figura 29. 
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Figura 29 – Relevância da pesquisa acadêmica sobre educação ambiental 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Na linha da Educação Ambiental no ensino formal, as informações 

registradas mostram que as atividades geralmente são isoladas e pontuais. No 

ambiente escolar as atividades educativas privilegiam sua articulação com o 

currículo do Ensino de Ciências/Biologia, com temáticas que apresentam nítidos 

vínculos com temas relacionados à natureza. Raras são as experiências que 

adotaram a perspectiva transdisciplinar na execução de seus procedimentos 

didáticos e pedagógicos. Quando as atividades adotam o desenvolvimento de 

uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas 

relações, geralmente elas se realizam em torno da figura expoente de alguns 

professores, atuando em forma de parcerias no âmbito de uma instituição 

escolar.  

 

A linha de ação da Educação Ambiental formal, que se refere aos 

diferentes públicos ainda é, portanto, um grande desafio quanto ao 

desenvolvimento de metodologias e capacitação para a inserção da temática 

ambiental nos currículos escolares. Fica evidente a necessidade de conjugação 

de esforços para trabalho interinstitucional efetivo de modo a atribuir prioridade 

à construção da interdisciplinaridade como forma de produzir conhecimento 

sobre o meio ambiente. 
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Novamente, os registros de tais experiências revelam que não há 

uma articulação eficiente de tais experiências no interior das escolas, com 

funcionários, alunos e professores para promover sua continuidade como parte 

da missão educativa no âmbito das escolas públicas estaduais. Da mesma 

forma, as respostas apontam para a inexistência de laços que reúnam tais 

experiências na linha de Educação Ambiental Formal com experiências 

educativas em outras linhas de ação que transcorrem inúmeras vezes nas 

comunidades onde as instituições públicas de ensino se localizam.  

 

Outro aspecto é a origem dos recursos financeiros que sustentam as 

atividades de Educação Ambiental na linha do ensino formal, tendo em vista os 

seus mais diversos públicos, os quais são oriundos de verbas públicas destinadas 

a tais finalidades por meio das secretarias de educação municipal e/ou 

estadual. Torna-se evidente que a realização de práticas educativas em 

instituições de ensino vem acompanhada de esforços frequentes das políticas 

públicas de secretarias de educação (municipal e estadual), no sentido de 

possibilitar ao professor uma adequada formação na área. Esse esforço que 

representa o acesso de tais profissionais às informações disponíveis e 

sistematizadas pela produção acadêmica e científica na área, através das 

linhas de ação de instituições de ensino superior, ou seja, por meio de cursos de 

capacitação e de qualificação por eles promovidos. 

 

Em termos gerais, no que se refere ao registro de experiências, tanto 

para as linhas de ação Educação Ambiental Formal quanto às outras linhas de 

ação, segundo seus mais diversos públicos, observa-se que não há qualquer 

relevância às formas de monitoramento das ações, projetos e programas 

realizados pelas instituições de ensino. No caso da linha de ação da educação 

formal, apesar das experiências educativas resultarem da estruturação e/ou 

determinação formal, por força da lei, não há o monitoramento das mesmas e 

registra-se o fato de que, em sua maioria, as experiências seguem as mais 

diferentes e variadas concepções de Educação Ambiental.  

 

No que tange as outras linhas de linhas de ação (Educação 

Ambiental Não-Formal, Comunicação social, Instrumento de Gestão, 



 

Nossos canais: www.institutoventuri.org.br - institutoventuri@institutoventuri.org.br 
www.flickr.com/photos/institutoventuri/ - www.youtube.com/user/InstitutoVenturi 

wwww.institutoventuri.org.br/ojs - www.firs.institutoventuri.org.br  

35 

Organização e Participação Comunitária), pode-se observar que ocorrem 

registros de experiências na modalidade de projetos que, embora 

implementados pelas instituições, não integram formalmente a missão da 

instituição de ensino. 

 

 

 RECOMENDAÇÕES 
 

A Pesquisa deixa evidente a necessidade dos professores da rede 

pública estadual de ensino serem subsidiados, teórica e metodologicamente, 

para orientar a inserção curricular da Educação Ambiental. Capacitar 

professores, pautado nas concepções de participação-ação e na construção 

do conhecimento, visando a incorporação da dimensão ambiental nos 

currículos das escolas, conforme situação de partida apontada a seguir: 

 

a) Objetivo Geral (por quê?) 
 

O objetivo maior da capacitação é possibilitar uma compreensão 

abrangente dos problemas e potencialidades socioambientais e 

educativos, de sua complexidade estrutural e da dinâmica de suas 

interrelações, com a finalidade de motivar a incorporação 

interdisciplinar/transversal da Educação Ambiental nos currículos 

escolares. 

 
b) Propósito (para quê?) 

 
Motivar o desenvolvimento crítico da introdução da Educação 

Ambiental nos currículos escolares a partir da teoria construtivista num 

sentido amplo.  

 
c) Resultados esperados (o quê?) 

 

Professores capacitados para iniciar um processo de orientação 

pedagógica nas escolas, para a implementação da Educação 

Ambiental como tema transversal. 
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d) Atividades (como?) 
 

Desenvolvimento de atividades teórico-práticas que permitam a 

elaboração dos conceitos teóricos e metodológicos em Educação 

Ambiental, por meio de um processo de ensino-aprendizagem que 

conduza os participantes, posteriormente ao curso, a incorporar uma 

metodologia de trabalho que desenvolva suas habilidades de 

ampliação da percepção ambiental; análise crítica da realidade; 

utilização de instrumentos de registro e monitoramento de informação; 

estruturação de projetos de Educação Ambiental; incentivar a 

integração do grupo e a produção coletiva de conhecimentos. 

 

Importante ressaltar que, para o caso de ações educativas na área 

ambiental junto às empresas privadas, envolvendo medidas compensatórias e 

mitigatórias, estas devem estreitar laços com a Educação Ambiental Formal, 

mesmo que orientada para a linha de ação da comunicação social da 

empresa, evitando dessa forma confundi-las com marketing ambiental. 

 

A operacionalização da pesquisa descortinou um problema de 

comunicação relevante entre a Secretaria da Educação, as Coordenadorias 

Regionais de Educação e as Escolas, uma vez que mais da metade destas não 

responderam o instrumento da pesquisa, frustrando, assim, a possibilidade do 

Governo Estadual obter um senso, como objetivado no Termo de Cooperação.  

Essa questão deve ser observada mais de perto para que futuras ações 

demandadas pela Secretaria tenham a efetividade esperada. 
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 ANEXOS 
 

São parte integrante deste Relatório os documentos listados a seguir: 

 

1) Anexo 1: Questionário aplicado 

2) Anexo 2: Ofício enviado às Coordenadorias Regionais 

3) Anexo 3: Questionários respondido (formato digital) 

4) Anexo 4: Planilha com as respostas tabuladas (formato digital)  
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