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RESUMO 

 

A transmissão/aquisição de conhecimento pode ser considerada como a fonte propulsora para 

transformação de uma sociedade. As pesquisas científicas e acadêmicas são realizadas nos mais 

diferentes meios, porém sua divulgação nem sempre retorna à esses meios, ficando muitas vezes, 

restrita apenas ao meio acadêmico e cientifico. A importância do retorno é que este provoca mudança 

de cultura naqueles que recebem a informação, gerando, desta forma, mudanças nas suas relações 

com o meio. A transmissão do conhecimento pode ser feita de várias formas, através das mídias, nas 

escolas, nas comunidades, nas famílias, em roda de amigos entre outras. Este trabalho buscou 

avaliar um conjunto de ferramentas utilizadas para repassar as informações obtidas no Projeto de 

Pesquisa realizado pelo Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – LACTEC, intitulado 

“Verificação da Eficiência de Corredores Ecológicos no entorno dos Reservatórios de Salto Santiago 

e Salto Osório” através de um programa de Educação Ambiental denominado “Corredores 

Ecológicos”. Este programa foi implantado nas escolas dos municípios atingidos pelos dois 

reservatórios, utilizando um kit de ferramentas tecnológicas composto por um jogo, um vídeo, folders 

e cartazes. A metodologia adotada partiu de um levantamento bibliográfico sobre as questões da 

educação, da educação ambiental, dos corredores ecológicos e da análise das ferramentas 

tecnológicas utilizadas. A partir deste conhecimento foram desenvolvidos três instrumentos de 

avaliação, destinados a três interlocutores diferentes, sendo, as escolas participantes da pesquisa 

(por intermédio de seus gestores), os professores que trabalharam as ferramentas com os alunos e 

os próprios alunos. A aplicação dos instrumentos foi realizada em 12 escolas de sete municípios 

beneficiados pelo Programa de EA, com alunos de 5ª, 6ª e 7ª séries. As discussões demonstraram 

que as ferramentas utilizadas são apropriadas para se trabalhar com alunos de faixa etária de até 13 

anos, apontando um grau de aproveitamento superior a 80 %. Os resultados apontaram ainda que as 

ferramentas possibilitaram a existência de momentos de busca pelo desconhecido, envolveram a 

competição, despertaram a curiosidade e mobilizaram o aluno em direção à conquista do 

conhecimento. 

 

Palavras-chave: Ferramentas tecnológicas, conhecimento, alunos, educação ambiental, corredores 

ecológicos. 
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ABSTRACT 

 

The knowledge acquisition and transmission can be considered as the driving source for a society 

transformation. The scientific and academics researches are performed in different ways, but it´s 

disclosure not always return to those ways, being many times, restrict only in the academic and 

scientific way. The return importance is that this return causes culture changes in those who receive 

the information, generating, this way, changes in its relations with the environment. The transmission 

of knowledge can be done in several ways, through medias, schools, community‟s families, friendship 

and others. This research sought evaluate a set of tools used to pass the information obtained at the 

Research Project done by “Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – LACTEC” entitled “ 

Verificação da Eficiência de Corredores Ecológicos no retorno dos Reservatórios de Salto Santiago e 

Salto Osório” through an Environment Education program called “Corredores Ecológicos”. This 

program was implanted at schools from cities hit by two reservoirs from “Tractbel Energia” at Iguaçú 

river, Paraná, using a technology toolkit compound by a game, a video, folders and posters. The 

methodology adopted departed from a bibliographic survey about education, environment education, 

ecologic corridors and analysis of the technological tools used. From this knowledge were developed 

three assessment tools, intended to three different interlocutors, being, the schools participating in the 

research (through their manager), the teachers who worked the tools with the students and the own 

students. The application of the instruments was done in 12 schools from seven cities benefit by the 

“Programa de EA”, with students from 5°, 6° and 7° grades. The discussion demonstrated that the 

tools used are appropriate to work with the student‟s age until 13 years old, appoint a utilization of 

more than 80 %. The results appointed that the tools enabled the existence of moments of search for 

the unknown, involved the competition, aroused the curiosity and mobilized the students in the 

direction to the knowledge conquest. 

 

Key-words: technological tools, knowledge, students, environment education, environmental corridors.       
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1 INTRODUÇÃO 

Os novos cenários originados pelo avanço tecnológico – o desenvolvimento 

industrial e urbano e a conseqüente migração das famílias do meio rural para o meio 

urbano - geram grandes concentrações de pessoas em pequenos espaços. A 

geração de resíduos, a derrubada da mata nativa para dar lugar à agricultura ou 

outro tipo de uso do solo, a utilização desordenada da terra e dos recursos naturais, 

resulta num ecossistema diferente do original, e são aceitos naturalmente pelas 

populações, que os consideram como “normais” e “naturais”, porque são resultantes 

do progresso.  

Observa-se que a população está cada vez mais envolvida com as novas 

tecnologias e com as mudanças de cenários que elas provocam perdendo, desta 

maneira, a relação natural que tinha com a terra, suas culturas e com a natureza.  

As tecnologias de comunicação auxiliam na percepção da degradação 

ambiental, porque mostram situações que aos nossos olhos passariam 

despercebidas. Essas tecnologias constituem-se as mais inovadoras e as que 

provocam grandes movimentos sociais, pelo seu alcance e repercussão. Segundo 

Chaves (2004), nesses dois últimos séculos foi possível ver o aparecimento de 

várias tecnologias de comunicação, alavancando os avanços na escalada para a 

globalização do conhecimento. Ele cita o correio moderno, o telégrafo, o telefone, a 

fotografia, o cinema, o rádio, o computador, a internet, o celular, a televisão e o 

vídeo como exemplos de tecnologia de comunicação. 

Para acompanhar esta revolução tecnológica as escolas vêm incorporando 

em suas atividades algumas dessas tecnologias, tais como: jogos, desenhos 

animados, filmes, como forma de satisfazer a necessidade de aliar o lúdico à 

aprendizagem, facilitando a aquisição de conhecimento. Essas iniciativas das 

escolas vêm ao encontro à afirmação de Leite (2003), que ao se trabalhar com 

alguma tecnologia, em sala de aula, o professor está oportunizando a criação de 

condições para que o aluno consiga relacionar-se com as demais tecnologias, e no 

contexto social, permite ao aluno apropriar-se delas como sujeito, uma vez que ele é 

capaz de aprender e interpretar as tecnologias ofertadas. O homem possui 

raciocínio lógico que permite construir idéias através de suas experiências obtidas 

da aprendizagem por meio da percepção, da observação e do discernimento. Os 

meios e as tecnologias de comunicação acabam influenciando o modo com que os 
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grupos se relacionam com o conhecimento e até sua forma de ver, interpretar e 

sentir. 

Segundo Leite (2003), a escola tem o papel de garantir que a cultura, a 

ciência e a tecnologia sejam incorporadas no processo de aprendizagem dos alunos, 

permitindo uma melhor assimilação e aproveitamento, bem como possibilitando a 

criação e recriação de conceitos. Ainda nesta linha de raciocínio, Lorenzetti e 

Delizoicov (2001) afirmam que os meios de comunicação e, principalmente, as 

escolas podem contribuir consubstancialmente para que a população tenha um 

melhor entendimento público da ciência e da tecnologia. 

A escola pode ser utilizada como disseminadora de tecnologias e 

conhecimento, conclamando-a a engajar-se em projetos de educação, 

desenvolvendo ações coletivas, não apenas com a comunidade estudantil, mas com 

toda a comunidade de seu entorno. Neste sentido, a educação ambiental pode ser 

um meio de alcance abrangente.  

A educação ambiental é um meio de desenvolvimento de ações articuladas a 

um processo pedagógico, participativo e permanente com objetivo de atingir todos 

os cidadãos. Este processo visa criar em cada indivíduo uma consciência crítica de 

suas responsabilidades sobre a problemática ambiental, tornando-os capazes de 

entender como, onde e quando cada cidadão é responsável nesse processo de 

degradação ambiental, capacitando-se como um defensor ativo da necessidade de 

adoção de novos procedimentos que não coloquem em risco a sobrevivência das 

espécies, inclusive da espécie humana.   

A compreensão da gênese e da evolução dos problemas ambientais não é 

um fato que ocorre isoladamente, pelo contrário, ela precisa estar articulada a ações 

que visem à aproximação do campo teórico com a realidade ambiental existente no 

espaço em que vivem os indivíduos. 

O caso de estudo para esta dissertação foi escolhido a partir da pesquisa 

intitulada “Verificação da Eficiência de Corredores Ecológicos no entorno dos 

Reservatórios de Salto Santiago e Salto Osório”, realizada pelo Instituto de 

Tecnologia para o Desenvolvimento - LACTEC em 2007, a qual tinha como objetivo 

discutir corredores ecológicos e transferir os resultados obtidos pelo projeto para as 

comunidades que vivem na região pesquisada.  

Para que essa transferência fosse possível de forma pedagógica e educativa, 

possibilitando a discussão e a compreensão desses resultados, em comunidades e 
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escolas dos municípios entorno dos dois reservatórios, foram desenvolvidas e 

implantadas algumas técnicas específicas que vêm sendo utilizadas por educadores 

ambientais. 

O método escolhido para ação de transferência constituiu-se em um conjunto 

de ferramentas tecnológicas compostas por um jogo educativo, um vídeo, folders e 

cartazes. Este conjunto de ferramentas fez parte do Programa de Educação 

Ambiental denominado “Corredores Ecológicos”, aplicado aos alunos de 5ª, 6ª e 7ª 

série do ensino fundamental público daqueles municípios. 

Por meio da implementação das atividades, das quais o jogo e o vídeo foram 

as principais estratégias, objetivou-se desenvolver nos alunos, novas atitudes frente 

à necessidade de preservação e manutenção do meio ambiente, pois, a cada 

rodada do jogo, o aluno toma contato com um novo tema, ligado a corredores 

ecológicos, que deverão ser explorados pelos professores durante as aulas. 

A inclusão de ferramentas tecnológicas na comunicação contribui de maneira 

bastante eficaz para a construção do conhecimento, por esta razão o vídeo 

apresenta imagens da região e texto oral descrevendo o tempo e o espaço dos 

acontecimentos.  

Com isso, pretendeu-se que os alunos acompanhassem, com maior 

interesse, as explicações e o desenvolvimento de conceitos sobre corredores 

ecológicos e sua importância na preservação do meio ambiente. 

Também foram incluídos, no conjunto de ferramentas, cartazes e folders para 

serem distribuídos nos órgãos públicos e nos locais de grande circulação de 

pessoas, perseguindo a idéia de que, por meio dessas ações de educação 

ambiental (EA), toda a população do espaço físico da pesquisa pudesse tomar 

conhecimento do projeto e se engajassem neste propósito. 

Com base nestes materiais tecnológicos desenvolvidos a partir do projeto 

coordenado pelo LACTEC, buscou-se avaliar a eficiência destas ferramentas na 

transferência de conhecimentos para as comunidades locais, sendo este o propósito 

desta dissertação.  

QUESTÕES NORTEADORAS 

Para o desenvolvimento deste trabalho, pensou-se nos diferentes aspectos 

que permeiam as ações em educação ambiental, levantando-se as questões: 
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 É possível realizar a transferência de resultados de pesquisa sobre a 

conservação de corredores ecológicos em programas de EA através da 

aplicação de ferramentas tecnológicas? 

 A utilização de ferramentas tecnológicas possibilita a assimilação e 

internalização de conceitos em programas e práticas de educação  

ambiental em rede pública de ensino, com alunos de 5ª a 7ª série do 

Ensino Fundamental? 

 A transferência de resultados de pesquisa fica facilitada quando se utiliza 

algum tipo de ferramenta lúdica? 

 Qual a relação que se estabelece entre o espírito de ludicidade presente 

no jogo e a seriedade e relevância que se pretende no tratamento ao 

tema?  

2 OBJETIVOS 

Como objetivos para o desenvolvimento do trabalho, foram definidos:  

2.1 Objetivo Geral   

Este trabalho tem como objetivo geral, avaliar a eficiência das ferramentas 

tecnológicas destinadas à transferência de resultado de projeto de pesquisa, ligadas 

ao tema corredores ecológicos, através da educação ambiental para alunos do 

ensino fundamental público. 

2.1.1 Objetivos Específicos 

 Caracterizar a educação ambiental no âmbito da educação formal; 

 Analisar as ferramentas tecnológicas utilizados no Programa de 

Educação Ambiental Corredores Ecológicos, para transferência de 

resultado do projeto de pesquisa; 

 Elaborar instrumentos de avaliação das ferramentas tecnológicas; 

 Aplicar os instrumentos de avaliação junto às escolas, aos professores e 

aos alunos beneficiados pelo programa de Educação Ambiental 

“Corredores Ecológicos”. 
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3 JUSTIFICATIVA 

No Brasil, são desenvolvidos inúmeros estudos científicos, técnicos e 

acadêmicos sobre os mais variados assuntos e sobre as diversas áreas do 

conhecimento, abordando implicações locais, regionais e nacionais do nosso país. 

Esses estudos muitas vezes são realizados para se conhecer um 

determinado problema, quer seja de natureza física, biótica, social ou econômica. 

Porém, os resultados dessas ações acabam muitas vezes ficando restritos ao meio 

acadêmico e científico, não sendo repassados ou mesmo discutidos com a 

comunidade onde a pesquisa foi realizada.  

A importância do retorno dos resultados da pesquisa para à comunidade onde 

os estudos são realizados pode contribuir para a mudança de hábitos e atitudes por 

parte dos sujeitos envolvidos no processo de investigação. 

Para confirmação do exposto, pode-se citar Hannigan (2009), que afirma que, 

é improvável que muitas das pessoas leigas tivessem se alertado sobre a 

“encefalopatia bovina espongiforme” (doença da vaca louca), se a informação não 

tivesse chegado até eles por meio da mídia, o que levaria a uma pandemia, 

causando a morte de milhares de pessoas.   

Acredita-se, dessa forma, que é de extrema importância que as informações 

sobre questões relativas à degradação ambiental atinjam o maior número de 

pessoas, para que os mesmos compreendam a importância do papel que 

desempenham em sua forma de relação com o meio ambiente. 

Diante do acima exposto, este trabalho buscou avaliar a eficácia das 

ferramentas tecnológicas utilizadas na transferência dos resultados obtidos pelos 

pesquisadores no “Projeto de Avaliação da Eficiência dos Corredores Ecológicos no 

Entorno dos Reservatórios de Salto Santiago e Salto Osório (LACTEC, 2007), para 

as comunidades que vivem no entorno desses reservatórios. 

O estudo citado apontou, que no entorno dos dois reservatórios, existem 

áreas preservadas, áreas impactadas pela ação humana, e também fragmentos 

florestais que precisam ser re-conectados para estabelecimento de corredores 

ecológicos, e isto, tem influência direta das populações que vivem no entorno 

dessas áreas. Desta forma, se fez necessário que os sujeitos envolvidos tomassem 

conhecimento do problema e da importância da preservação das áreas que se 

encontram conservadas, como também da recuperação daquelas que se encontram 
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degradadas pela ação do homem, para se estabelecer a conexão imperativa para 

manutenção dos corredores de biodiversidade ecológica na região. 

A educação ambiental foi a via escolhida por se constituir em uma forma 

abrangente, capaz de chegar a todos os cidadãos por meio das ferramentas, 

tecnologias e práticas educativas escolhidas para este processo. 

Por ser a educação ambiental uma área do conhecimento relativamente nova, 

não existem muitas metodologias para se trabalhar. No entanto, várias modalidades 

e recursos materiais e instrumentais vêm sendo utilizados por empresas e 

educadores ambientais como: trilhas, aulas ao ar livre, desenvolvimento de cartilhas, 

vídeos, entre outros, porém, não se conhece, suficientemente, a eficácia desses 

recursos e procedimentos. 

Como este trabalho propôs avaliar o conjunto de ferramentas tecnológicas 

utilizadas para transferência de resultados de projetos de pesquisas através da E A, 

pretende-se apresentar ao final, o resultado da avaliação que pode indicar ou não a 

eficiência dessas ferramentas. 

Neste contexto, encontra-se a necessidade emergente de conscientização 

dos indivíduos para que estes assumam novas formas de conduta, individualmente 

ou coletivamente. O que se pretende é tornar a sociedade apta a agir em busca de 

alternativas de soluções para os problemas ambientais, como forma de elevação de 

sua qualidade de vida. 

A partir dessa ótica justifica-se o processo de avaliação proposto por esta 

dissertação, onde, os resultados de um projeto de pesquisa são apresentados para 

alunos do ensino fundamental através de um conjunto de ferramentas tecnológicas. 

E também, onde os conceitos de EA são trabalhados de forma lúdica e prazerosa, 

possibilitando desenvolver nesses alunos novos olhares e uma postura mais crítica 

em relação às questões que envolvem a problemática da preservação dos 

corredores ecológicos e de sua importância para o equilíbrio e manutenção da vida 

no planeta. 

3.1 Caracterização da Área De Estudo 

A Bacia Hidrográfica do Rio Iguaçu é a maior do estado do Paraná, com 

55.048 km2. O rio Iguaçu, que dá nome à Bacia, nasce na frente ocidental da Serra 

do Mar e percorre aproximadamente 940 km, até sua foz no Rio Paraná. O Rio 

Iguaçu é um rio geologicamente antigo que cruza duas escarpas, em vales de 
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ruptura, até a Serra da Boa Esperança. A partir daí, tem início um percurso que 

apresenta inúmeras cachoeiras e corredeiras, acidentes que favoreceram à 

construção de reservatórios para o aproveitamento do potencial energético da bacia 

(TRACTEBEL, 2008).  

Esse potencial energético encontra-se representado por cinco usinas, a 

saber: Foz do Areia, Segredo, Salto Santiago, Salto Osório e Salto Caxias, como se 

pode observar na Figura 1. 

 

Figura 1 – Mapa de localização das usinas do Rio Iguaçu 

Fonte: Adaptado de Muller, 2009 

As usinas da área pesquisada, Salto Osório e Salto Santiago, entraram em 

funcionamento em 1975 e 1980, respectivamente. 

A primeira a entrar em operação, a usina de Salto Osório, apresenta uma 

potência instalada de 1.078 MW, com um volume de água correspondente a 106 x 

6750 m3 de água em seu reservatório, que cobriu uma área de 41 km2 

(TRACTEBEL, 2008). 

Já a usina de Salto Santiago, inaugurada cinco anos depois, apresenta uma 

potência de 1.332 MW, com um volume de água correspondente a 106 x 6753 m3, 
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tendo coberto um espaço territorial bem maior, ou seja, 208 km2, segundo dados da 

TRACTEBEL. 

O impacto ambiental derivado dessas ações antrópicas foi bastante grande, 

no entanto, essa região já apresentava indícios de degradação ambiental anterior, 

provocada pela ocupação com a agropecuária, pela extração da erva-mate ou pela 

atividade madeireira, atividades essas que já se mostravam bastante intensas tanto 

no segundo como no terceiro planalto. A construção dos reservatórios apenas veio 

somar às ações de degradação já existentes não sendo, portanto, a única causa de 

degradação ambiental na região.  

Esses fatos determinam a importância de desenvolvimento de programas de 

educação ambiental visando à conscientização da necessidade de recuperação das 

áreas degradadas e da manutenção das áreas preservadas em condições 

satisfatórias de utilização pelas populações ali existentes. 

A região onde estão localizados os sete municípios banhados pelos 

reservatórios das usinas de Salto Santiago e Salto Osório estão apresentados na 

Figura 2. 

 

Figura 2 – Municípios da região de estudo 
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Segundo a divisão territorial adotada pelo IBGE, os sete municípios estão 

distribuídos em regiões geográficas, conforme abaixo: 

 Mesorregião Geográfica Sudoeste Paranaense: São 

Jorge d‟Oeste (Microrregião de Francisco Beltrão) e 

Chopinzinho e Saudade do Iguaçu (Microrregião de 

Pato Branco). 

 Mesorregião Geográfica Centro-Sul Paranaense: 

Candoi, Porto Barreiro, Quedas do Iguaçu e Virmond 

(Microrregião de Guarapuava), (PARDES, 2010). 

Os índices populacionais, empregabilidade e IDH desses municípios 

encontram-se discriminados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Municípios da Região de Entorno dos Reservatórios das Usinas de Salto Osório e Salto 
Santiago 

Municípios Habitantes 

(IBGE/2007) 

Pessoas em 

situação de pobreza 

(IBGE/IPARDES) 

População 

Economicamente 

Ativa (IBGE/2000) 

Empregos_

RAIS_MT_

2009 

IDH 

(2000) 

Candói 15412 6747 6454 1746 0,712 

Chopinzinho 19224 6793 10220 2626 0,773 

Porto Barreiro 3761 2207 2481 228 0,716 

Quedas do Iguaçu 30181 11153 12391 4510 0,747 

São Jorge d‟Oeste 8979 3168 5188 1371 0,754 

Saudade do Iguaçu 4931 1757 2416 792 0,781 

Virmond 4024 1409 2097 372 0,719 

Fonte: IPARDES 

Pode-se observar que, nessa região, a distribuição populacional é bastante 

heterogênea: existem três municípios com menos de 5.000 habitantes; um município 

que possui entre 5.000 a 10.000 habitantes; dois municípios com população 

variando entre 10.000 a 20.000 habitantes e um município com mais de 30.000 

habitantes. A situação de pobreza corresponde, em média, a quase 40 % da 

população, na maioria deles. Sendo que o menor percentual de população em 

situação de pobreza (35 %) é apresentado pelo município de Virmond e o maior 

percentual é apresentado pelo município de Porto Barreiro (58,6 %). 

O percentual de população economicamente ativa também é bastante 

diferenciado, ficando na média de 51 %, embora em Porto Barreiro esse percentual 
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aproxima-se dos 65 %. Quando se analisa a coluna referente ao emprego na região, 

observa-se que em média de 10 % a 25 % do total da população em cada município, 

possui emprego formal segundo IPARDES, 2010. O único município onde esse 

percentual não chega aos 10 %, sendo de aproximadamente 6 % é também em 

Porto Barreiro, assim como, é o segundo menor IDH entre os municípios da região 

de estudo. 

Em relação ao IDH, a maioria dos municípios da região pesquisada apresenta 

índice bastante baixo, conforme apresentado na Tabela 1, principalmente se 

considerarmos que Curitiba, 1.° lugar no estado, apresenta  0,856, e que Londrina, 

10.° no ranking estadual, apresenta um índice de 0,824.  

Outras informações contidas na página do Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES, são que o índice de matrículas 

após a conclusão do Ensino Fundamental é, em média, de 30 % em relação aos que 

ingressaram nesse nível de ensino e, em relação às atividades laborativas da 

população economicamente ativa observa-se, segundo os dados apresentados, que 

se concentram mais na agricultura. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1 Reflexões Iniciais 

A tecnologia é, conforme Lévy (1993), um produto da inteligência humana, é o 

resultado do trabalho do homem em sua ação de transformação exercida sobre o 

mundo que o cerca. Nesse sentido, ela é entendida como a ação transformadora 

bem como a ferramenta que contribui para que a transformação ocorra. 

A palavra tecnologia pode ser compreendida, de maneira ampla, como 

qualquer artefato, método ou técnica criado pelo homem para tornar seu trabalho 

mais leve, para facilitar sua locomoção e deixar sua comunicação mais fácil (id., ib,). 

Pode ser entendida, ainda, como a adoção de artefato, método ou estratégia que 

simplifique a vida, tornando-a, ao mesmo tempo, mais agradável e divertida.  

Analisada sob essa ótica entende-se que a tecnologia não é nova, na 

realidade ela é tão antiga quanto as primeiras soluções que o homem encontrou 

para facilitar sua vida, como a pedra afiada para corte e o arpão (ambos feitos com 

pedra, inicialmente), as bolsas de couro, o estrado para transportar animais mortos, 

suas vestimentas com o couro dos animais, posteriormente os sapatos para a 

proteção dos pés. 

Embora nenhuma dessas tecnologias seja relevante para a educação, na 

atualidade, elas não podem deixar de ser consideradas em função da importância 

que assumiram uma vez que oportunizaram, ao homem, maior e melhor expectativa 

de vida, garantindo sua sobrevivência. 

Podem ser elencadas como relevantes para a educação  as tecnologias que 

ampliam as funções e os poderes sensoriais do homem, como também as que 

aumentam os seus poderes intelectuais: sua capacidade de adquirir, organizar, 

armazenar, analisar, relacionar, integrar, aplicar e transmitir informação 

(LEITE, 2003, p.15).  

As tecnologias que amplificam os poderes sensoriais do homem (como o 

telescópio, o microscópio, e todos os outros instrumentos que amplificam os órgãos 

dos sentidos humanos) são relativamente recentes e foram eles que, em grande 

medida, tornaram possível a ciência moderna, experimental. Essa ciência constitui-

se num fator essencial para a EA uma vez que seus princípios estão voltados à 

melhoria da qualidade de vida do homem, bem como a melhoria das relações do 

homem com a natureza que o cerca. 



 12 

A incorporação de novas tecnologias ao processo ensino-aprendizagem, 

qualquer que seja a área de conhecimento em que sejam aplicadas, requer um olhar 

mais abrangente, o que implica em se buscar novas formas de ensinar e de 

aprender, articuladas ao paradigma da sociedade do conhecimento, paradigma esse 

que se caracteriza, entre outros, pelo princípio da diversidade e da integração. 

Busca-se, dessa forma, garantir que haja uma ampliação no compromisso 

com as questões educacionais, de forma a superar os limites de espaço e tempo, 

para que se possa oportunizar, aos educandos, diferentes formas de acesso à 

informação e situações que lhes permitam vivenciar, de maneira lúdica e prazerosa, 

diversas maneiras de representar o conhecimento. 

Essa ampla variedade de possibilidades de vivências e de aprendizagem 

exige que os profissionais de todas as áreas do conhecimento desenvolvam novas 

competências e assumam novas atitudes, criando e recriando estratégias e 

situações de aprendizagem de modo a tornar o conteúdo bastante significativo para 

o aluno. 

4.2 Educação Ambiental 

As questões ambientais começam a se constituir como preocupação, no 

Brasil e no mundo, a partir do surgimento dos primeiros movimentos ecológicos ou 

ambientais, nas décadas de 60 e 70, quando passam a ser vistas como sendo de 

interesse público geral e não apenas de um pequeno grupo. Surgem, então, a partir 

dessa preocupação, as concepções de EA, que passa a ser vista sob diversos 

enfoques, embora todos eles tenham o mesmo objetivo: apresentá-la a partir de 

práticas de conscientização capazes de chamar a atenção para o fato de que os 

recursos naturais explorados pelo homem não são infinitos e que sua preservação 

ou recuperação dependem de ações a serem desenvolvidas de forma organizada. 

A educação ambiental, para DIAS (1994), constitui-se em um processo pelo 

qual o ser humano busca compreender, de maneira responsável e harmônica, suas 

relações com o meio ambiente.  

O Ministério do Meio Ambiente apresentou a educação  ambiental, em 1988 e 

1989, no contexto do Programa Nossa Natureza, como sendo um conjunto de  

“ações educativas voltadas para a compreensão da dinâmica dos ecossistemas, 

considerando os efeitos da relação do homem com o meio, a determinação social e 

a evolução histórica dessa relação”, conforme Dias (1994, p. 23).  



 13 

Existem vários outros conceitos de educação  ambiental. Entre eles, pode ser 

citado o conceito apresentado no Congresso de Belgrado, promovido pela UNESCO 

em 1975. Nesse evento, foram estabelecidas as metas e princípios da EA, além da 

proposta de que as ações educacionais fossem desenvolvidas de maneira contínua, 

multidisciplinar, integrada às diferenças e voltadas para os interesses nacionais e a 

educação ambiental foi apresentada como sendo um processo que tem por objetivo  

(...) formar uma população mundial consciente e preocupada com o ambiente e com os 

problemas que lhe dizem respeito, uma população que tenha os conhecimentos, as 

competências, o estado de espírito, as motivações e o sentido de participação e 

engajamento que lhe permita trabalhar individualmente e coletivamente para resolver os 

problemas atuais e impedir que se repitam (...)” (SEARA FILHO, 1987, p.42).      

Em relação à questão da educação ambiental a Agenda 21 traz, em seu 

capítulo 36, que  

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 informal são indispensáveis para modificar a atitude das pessoas, para que estas 

tenham capacidade de avaliar os problemas do desenvolvimento sustentável e abordá-

los. O ensino é também fundamental para conferir consciência ambiental e ética, valores 

e atitudes, técnicas e comportamentos em consonância com o desenvolvimento 

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

ser eficaz, o ensino sobre meio ambiente e desenvolvimento deve abordar a dinâmica do 

desenvolvimento do meio físico/biológico e 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, 

1992). 

Contribuindo para a discussão, Reigota (1997) afirma que a EA, assim como 

outras formas de educação, só é completa quando a pessoa pode chegar nos 

principais momentos de sua vida, a pensar por si própria, agindo de acordo com os 

princípios que aprendeu a desenvolver e a viver segundo seus critérios, com 

autonomia, mas com responsabilidade individual e coletiva.  
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Assim, a EA deve ser vista como um processo de formação dinâmico, 

permanente e participativo, de forma que todas as pessoas nele envolvidas se 

constituam em agentes transformadores, que participam ativamente na busca de 

alternativas para a minimização e ou redução dos impactos ambientais produzidos 

pelo homem, bem como para o controle social e racional do uso dos recursos 

naturais existentes. 

4.2.1 Evolução Histórica da Educação Ambiental 

Historicamente, a educação ambiental surgiu junto com as primeiras 

preocupações originadas pelo advento da Revolução Industrial, iniciada no ano de 

1779, conforme Dias (apud SCHAFHAUSER, 2005, p. 16). A Revolução Industrial, 

em seu processo de instalação e desenvolvimento, desencadeou um crescimento 

urbano desordenado que, consequentemente, provocou efeitos sobre o ambiente.  

Segundo Dias (1999), Patrick Geddes, biólogo escocês, é considerado o “Pai 

da educação ambiental” exatamente por ter externado suas preocupações com os 

efeitos da Revolução Industrial e suas conseqüências para o Ambiente Natural. Ele 

observava que o intenso e rápido crescimento econômico pós-guerra acelerava a 

urbanização, ao mesmo tempo em que percebia a existência de sintomas da perda 

da qualidade ambiental em diversas partes do mundo. 

Em 1962, a jornalista americana Rachel Carson, pelas coberturas realizadas 

em diversos desastres ecológicos, escreveu e editou o livro “Primavera Silenciosa”. 

O conteúdo do livro trazia denúncias sobre a degradação do meio ambiente oriundo 

do desenvolvimento econômico dos países ricos e o descaso político diante destas 

situações agravantes. O livro Primavera Silenciosa tornou-se um dos clássicos na 

literatura ambiental que, conforme Dias (1999), desencadeando uma grande 

inquietação internacional e discussões nos diversos foros. Essas inquietações 

chegariam à ONU, seis anos depois, por meio da delegação da Suécia, a qual 

chamaria a atenção da comunidade internacional para o problema e suas 

conseqüências a longo prazo. 

É apenas por volta de 1965 que surge, pela primeira vez, o termo educação 

ambiental (Environmental Education). Isso aconteceu durante a Conferência em 

Educação na Universidade de Keele (Grã-Bretanha), evento durante o qual Albert 

Schweittzer ganhou o Prêmio Nobel da Paz pelo seu desempenho no trabalho em 

Ética Ambiental (Idem). 
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Na seqüência, é fundado o Clube de Roma, uma organização internacional 

cuja missão é agir como catalisador de mudanças globais, livres de quaisquer 

interesses políticos, econômicos ou ideológicos. O Clube de Roma constitui-se em 

uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que reúne personalidades 

dos meios da ciência, da indústria, chefes de estado, e outras lideranças, com o 

propósito de analisar os problemas-chave que ameaçam a continuidade da vida no 

planeta, (Dias, 1999).  

Para descrever diversos problemas cruciais – políticos, econômicos, 

tecnológicos, ambientais e culturais – que a humanidade enfrenta, o Clube de Roma 

desenvolveu o conceito “World Problematique”, postulando que a complexidade dos 

problemas ambientais, principalmente, está na interdependência inerente a estes 

problemas. No âmbito das preocupações e discussões dos participantes do Clube 

de Roma, vários são os temas globais considerados, tais como Meio Ambiente; 

Demografia; Desenvolvimento; Valores; Governança; Trabalho no futuro; Sociedade 

da informação; Novas tecnologias; Educação; Sociedade Global; Economia; 

Pobreza, o que comprova a efetiva preocupação dos países-membros com relação a 

problemas de várias esferas, que atingem o meio ambiente e que, na maioria das 

vezes, contribuem para sua degradação. 

O Clube de Roma está orientado por três princípios básicos, que são a 

interdependência das nações na resolução de problemas, pensar holisticamente nos 

problemas de longo prazo e utilizar uma perspectiva multidisciplinar na análise de 

soluções para as futuras gerações.  

Dias (1999) confirma que as ideias do Clube de Roma continuam a 

fundamentar, ainda, as concepções da maior parte das organizações ambientalistas, 

uma vez que o objetivo de sua criação, colocar em pauta as discussões sobre a 

crise atual e os problemas inerentes ao futuro da humanidade, ainda se fazem 

atuais. Isso porque o arcabouço teórico do pensamento do Clube de Roma reside na 

ideia de que o planeta é um sistema finito de recursos, submetido às pressões do 

crescimento exponencial da população e da produção econômica. As conclusões 

das discussões realizadas apontam o horizonte do colapso do sistema. Por isso, 

suas propostas organizam-se em torno da noção de um gerenciamento global da 

demografia e da economia, a fim de alcançar um estado de equilíbrio dinâmico. O 

Clube de Roma defende a adoção de uma série de medidas, entre as quais o 

controle da natalidade, bem como mudanças radicais nos modelos produtivos, com 
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ênfase numa “economia de serviços”- essas são as recomendações centrais dessa 

escola de pensamento ecológico. 

Prosseguindo a exposição da cronologia histórica da educação ambiental, 

Dias (1999) informa que em 1969 foi fundada, na Inglaterra, a Sociedade para a 

educação  ambiental e, paralelamente, no Brasil, foi fundada a Associação Gaúcha 

de Proteção ao Ambiente Natural – AGAPAN, ambas com o objetivo de propagar 

movimentos ambientais no país.  

Alguns anos após, em 1972, conforme esse mesmo autor, é publicado o 

Relatório do Clube de Roma. O objetivo da publicação do mesmo foi alertar a 

sociedade sobre os efeitos degradantes do crescimento econômico e suas 

conseqüências para a humanidade. Os fatos expostos nesse Relatório repercutiram 

mundialmente e culminaram na realização da Conferência de Estocolmo, promovida 

pela ONU, na Grécia. Essa conferência teve como objetivo estabelecer uma visão 

global, com princípios norteadores comuns para todos os países, no sentido de 

orientar para a preservação e melhoria do meio ambiente e humano (DIAS, 1999). 

Em 1973, no Brasil, é criada a SEMA – Secretaria Especial do Meio 

Ambiente, sendo o primeiro órgão brasileiro voltado exclusivamente para os 

cuidados ambientais. O objetivo da criação desse órgão era o de propor ações para 

implantação de programas de preservação do meio ambiente em outros órgãos, 

tanto do setor público como do setor privado.  

Em 1975, a UNESCO promove em Belgrado (Iugoslávia), o Encontro 

Internacional Sobre Educação Ambiental, quando é elaborada a Carta de Belgrado. 

O objetivo deste encontro é orientar para a nova visão ética global sobre a relação 

da humanidade com a natureza, além de proporcionar soluções para questões 

sociais, relacionadas com a erradicação das causas básicas (pobreza, fome, 

analfabetismo, poluição e exploração humana), bem como alertar para perda da 

qualidade de vida. (Idem, Ib.). 

Esse encontro congregou especialistas de 65 países e, a partir das 

discussões e trocas de experiências, foram formulados princípios e orientações para 

um programa internacional de educação ambiental, reunidos em um documento que 

salientava que uma ação dessa natureza deveria ser contínua, multidisciplinar, 

integrada às diferenças regionais, embora voltada para os interesses nacionais.  

Todos esses encaminhamentos foram resultantes de exaustivas discussões, devido 

às disparidades existentes entre os países participantes, mas ao final das 



 17 

discussões o documento expressava então a necessidade do exercício de uma nova 

ética global que proporcionasse a erradicação da fome, da pobreza, do 

analfabetismo, da poluição e da dominação e exploração humana.  

Dois anos após, em 1977, a UNESCO, em parceria com o PNUMA – 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente realiza em Tbilisi (Geórgia) a 

Primeira Conferência Intergovernamental sobre a Educação Ambiental, consagrada 

como a “Conferência de Tbilisi”. Esta conferência tornou-se o marco mais importante 

para a implantação da educação ambiental em nível mundial. Suas recomendações 

abordam questões sobre os aspectos físicos, culturais, naturais, políticos e 

econômicos, permeando em todas as áreas, como aponta Carneiro (2004). 

Em 1981, o Presidente do Brasil, João Figueiredo, sanciona a Lei 6938, que 

dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, com o objetivo de implantar e 

consolidar políticas ambientais no país (DIAS, 1999). 

Alguns anos após, em 1987, a UNESCO, novamente em parceria com o 

PNUMA, realiza em Moscou o Congresso Internacional sobre Educação e Formação 

Ambiental. Segundo Dias (1999), o objetivo deste congresso foi rever e analisar as 

conquistas e dificuldades encontradas pelos países para o desenvolvimento da 

educação ambiental, bem como propor elementos estratégicos, de cunho 

internacional, direcionando ações ambientais para a década de 90.  

Em 1989, no Brasil, é criado o IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis, órgão que apresenta como objetivos elaborar, 

coordenar e executar, em termos nacionais, políticas de ação sobre o meio ambiente 

(Idem). 

Considerada um marco no avanço das conquistas da educação  ambiental, a 

ONU e a UNESCO promoveram no Brasil, em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e o Meio Ambiente, 

conhecida como Rio-92. O objetivo da Rio-92 era acrescentar às premissas de Tbilisi 

e Moscou à necessidade de uma reorientação para o ensino, no sentido de 

desenvolvimento sustentável bem como desenvolver a conscientização para 

formação de valores e atividades ambientais, culminando com a elaboração de um 

documento, o qual foi denominado Agenda 21 – Plano de Ação para o século XXI, 

conforme cita Carneiro (2004). 

Em 1998, acontece em Thessaloniki na Grécia, promovida pela UNESCO e 

pelo Governo da Grécia, a Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente e 
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Sociedade: Educação e Consciência Pública para a Sustentabilidade, que ficou 

conhecida como Declaração de Thessaloniki. Vários foram os objetivos de 

realização dessa Conferência, entre os quais o de delinear o papel crítico da 

educação e da consciência pública para obter alcance sustentável bem como 

considerar a importância da contribuição da educação ambiental para a 

sustentabilidade, além de fornecer elementos para que fosse desenvolvido o 

programa de trabalho da Comissão de Desenvolvimento Sustentável da 

ONU. (Idem). 

Em cada evento referente à EA, novas propostas eram definidas e novos 

problemas eram discutidos. Dessa forma, conforme Carneiro (apud 

SCHAFHAUSER, 2005, p.18) observou-se que o alcance da educação ambiental se 

propagou, mesmo com forças opressoras representadas por países que demoraram 

a conscientizar-se de suas responsabilidades. Atualmente, a educação ambiental se 

encontra em todos os Países, Estados e Municípios, graças ao reforço de 

conhecimento dos cursos de Doutorado, Mestrado e Especializações das diferentes 

instituições superiores em diversos países do mundo. Suas definições e 

metodologias englobam a complexidade dos aspectos éticos, políticos, sociais, 

econômicos, culturais e ecológicos, tomados e reorientados pela ação humana, 

dentro das perspectivas que envolvem a educação ambiental.    

4.2.2 Educação, Educação Ambiental e as Tecnologias Aplicadas à Educação  

Tratar de assuntos pertinentes à educação ambiental, bem como ao uso de 

novas tecnologias para o desenvolvimento de ações em EA exige que se conceitue 

o contexto educacional mais amplo, em que essas ações serão inseridas. 

Isso porque a educação, atualmente, ainda é vista como essencial à 

humanidade para que esta consiga efetivamente construir seu ideal de paz, de 

liberdade, de igualdade e de fraternidade num ambiente ecologicamente equilibrado 

e com sustentabilidade.  

Considerando-se que a educação é necessária tanto para a formação do 

indivíduo, como para a construção da sociedade do futuro, ela representa o 

caminho, também em EA, que pode conduzir ao equilíbrio, ao desenvolvimento 

harmônico e ao distanciamento dos fatores que prejudicam a qualidade de vida. 

Para que esses objetivos se concretizem, crianças e jovens devem ter seu 

direito de acesso à educação, com o seu espaço no sistema educativo assegurado, 
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sobretudo num sistema em que se pensa a educação como uma conquista 

cotidiana, como um processo contínuo de enriquecimento e de crescimento pessoal, 

numa relação de trocas em que a compreensão mútua seja valor a ser vivido e 

compartilhado, e em que os progressos do conhecimento sejam instrumentos que 

privilegiem a promoção humana com foco em objetivos a serem atingidos.  

Nos últimos anos que antecederam o início do século, verificou-se a 

existência de avanços em todos os setores da vida humana, inclusive no campo da 

tecnologia. Neste último, os avanços da técnica possibilitaram que as distâncias 

entre os países fossem diminuídas a ponto de se pensar em um mundo sem 

fronteiras, realidade essa que deu lugar a novas configurações de pensamentos, de 

ações e de estruturas organizacionais. 

Tem-se, então, um mundo totalmente novo e diferenciado, com novas 

demandas, e é para viver nesse mundo que se pretende preparar os jovens e as 

crianças de hoje, utilizando-se das ferramentas tecnológicas disponíveis para 

transmissão do conhecimento. Torna-se evidente, então, que os modelos 

educacionais até então vigentes sejam adequados para contemplar as novas ações 

educativas e as demandas por elas originadas. 

4.2.3 A Educação para o Século XXI 

O aluno do século XXI deve, então, participar de um novo modelo de 

educação, mais condizente com as necessidades de sua época e adequado aos 

avanços da tecnologia, fatos que não podem ser ignorados se o que se pretende é 

realmente a formação integral do ser humano, dentro de princípios e valores que 

contemplem a formação para a cidadania e a preparação para a vida, o que implica 

pensar, também, que esse novo modelo de educação contemple os pressupostos da 

EA, (SCHAFHAUSER, 2005, p.22). 

É nesse contexto que surge o Relatório Jacques Delors, para a UNESCO, 

com uma análise sobre as questões que afetam a educação, em nível mundial, e 

com propostas ou pistas de encaminhamento para a realização da educação  do 

futuro, contemplando princípios éticos fundamentais para o desenvolvimento e 

convivência do ser humano (DELORS, 2002).  

Para esse autor, 

a educação  não pode contentar-se em reunir as pessoas, fazendo-as aderir a valores 

comuns forjados no passado. Deve, também, responder à questão: viver juntos, com que 
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finalidades, para fazer o quê? e dar a  cada um, ao longo de toda a vida, a capacidade 

de participar, ativamente, num projeto de sociedade (id., p. 60). 

Considera-se, então, que a educação para o século XXI deve formar o 

indivíduo para exercer o seu papel social e é no dia-a-dia, na sua casa, no seu 

trabalho, ao longo de toda a vida, que se desenvolve a capacidade de participar, 

ativamente, num projeto de sociedade que contemple os anseios e expectativas de 

todos os cidadãos. 

Delors (2002, p. 62) considera que os indivíduos devem ser preparados para 

essa participação social mais ampla, conhecendo seus direitos e deveres mas, 

principalmente, compreender que “o domínio da arte de ser cidadão deve comportar, 

na base, um conhecimento racional dos diversos modos de vida existentes em 

outras culturas e do modo como os problemas mundiais se relacionam com a vida 

das grandes e pequenas sociedades e repercutem sobre elas”. 

Esse enfoque coincide com o conceito de educação emitido pela UNESCO, 

por meio da Classificação Internacional Normalizada da Educação - CINE, 

concebida no início dos anos 70 como “um instrumento idôneo para o 

acompanhamento, a compilação e a apresentação de estatísticas de educação nos 

diversos países e também em um plano internacional” cujo interesse se volta para o 

acompanhamento da evolução e das transformações da educação. Dessa forma, 

esse estudo facilita a antecipação de futuras tendências nas diversas regiões do 

mundo, de maneira que se acompanhem a multiplicação e desenvolvimento de 

diferentes formas de ensino e formação profissional e a diversidade cada vez maior 

das instituições educacionais.  

Para esse órgão, educação consiste em 

Todas as atividades voluntárias e sistemáticas destinadas a satisfazer necessidades de 

aprendizagem. Processo de conscientização crítica do conhecimento. A educação, 

quando ocorre de maneira informal, confunde-se com o fenômeno do crescimento; ao 

processar-se em um ambiente determinado e controlado, pode ser formal e informal. A 

educação  não ocorre apenas na escola; ela é um processo permanente que se efetua 

na família, na comunidade, no trabalho, na comunicação social, enfim, na interação do 

homem com o meio. (UNESCO, 1997). 

Considerando-se essas concepções, cabe destacar que a educação 

ambiental, inserida no processo educativo concebido como permanente e 

continuado, amplia o foco do sistema educacional para relacionar as ações culturais 
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com o ambiente, ou seja, um processo que insere a vida em seu amplo contexto à 

rotina educativa.   

Philippi e Pelicioni (2002, p. 3) reforçam a ideia de amplitude contida nesse 

conceito quando afirmam que “a educação  ambiental é um processo de educação  

política que possibilita a aquisição de conhecimentos e habilidades, bem como a 

formação de atitudes que se transformam necessariamente em práticas de 

cidadania que garantam uma sociedade sustentável”. 

No entanto, observa-se que os sistemas educacionais trazem ainda marcas 

expressivas das tendências pedagógicas liberais tradicionais, o que faz com que não 

compreendam ou não aceitem a educação ambiental, posto que esta última assume 

características bastante avançadas, mais de acordo com as tendências inovadoras 

de ensino, uma vez que a EA se caracteriza mais como uma prática multifacetada e 

interdisciplinar.   

Isto ocorre porque o sistema educacional estruturou-se no período de 

vigência da chamada Pedagogia Liberal Tradicional, tendência pedagógica vigente 

na época em que o sistema de ensino começava a se organizar e se padronizar, 

conforme Libâneo (2003). Essa tendência pedagógica representava os interesses 

das classes dominantes.  

Martins (2001) confirma que, na história da educação brasileira predominou, 

por alguns séculos, esse ensino denominado tradicional, cujo foco consistia em 

transmitir conhecimentos que deveriam ser memorizados e depois repetidos ao 

professor, por meio de provas e testes para verificação do aprendizado. No entanto, 

ao lado das técnicas expositivas e de memorização, observa-se que são utilizadas 

propostas centradas nos interesses dos educandos, o que já se configura como 

tentativas de avanço. 

Assim, as novas Tendências Pedagógicas Progressistas vêm ganhando, 

pouco a pouco, espaço para serem inseridas em práticas educativas que garantem 

um aprendizado significativo e complexo sobre o novo paradigma do conhecimento 

que, segundo Morin (2001), se define como a articulação entre as disciplinas 

levando à articulação dos saberes, o que se constitui na interdisciplinaridade.  

Nesse cenário educacional de mudanças e transformações, em que se busca 

a realização de atividades interdisciplinares, a educação  ambiental tem um  papel 

muito importante “para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável, assim 

como é crucial o papel da educação  para o desenvolvimento de um povo que 
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valoriza sua diversidade cultural, exerce sua cidadania e tem seus direitos 

garantidos, principalmente o de viver em um ambiente sadio”, afirma Adams (2006), 

ao mesmo tempo em que aponta que a educação , para exercer esse papel tão 

importante, ainda deve percorrer um longo caminho, para isso necessitando do 

engajamento total da sociedade. 

A pedagogia aponta os vários problemas enfrentados pela educação  

brasileira, em vários aspectos, para explicar a pouca importância dada à EA. Outro 

entrave ocorre porque o ensino ainda é compartimentalizado e essa fragmentação 

no trabalho com os conteúdos escolares contribui para dificultar a implementação de 

programas e projetos de EA nas escolas.  A EA, por suas próprias características, 

deve ser trabalhada de forma interdisciplinar, ou seja, deve ser trabalhada, inserida 

no contexto educacional, por todas as disciplinas em que isso seja possível.  

Assim, para que a educação ambiental possa ser inserida nos atuais sistemas 

educacionais, faz-se necessário o desenvolvimento de novos sistemas educativos 

que propiciem práticas interdisciplinares, sensibilizadoras, que oportunizem um 

contato com os sentidos para ampliar a percepção do indivíduo sobre o ambiente em 

que vive. Os governantes preocupam-se em oferecer mais espaço físico para a 

realização das atividades escolares e, em função desse pensamento observa-se 

que, dia após dia, os pátios das escolas encolhem para dar lugar a novas salas de 

aula, estacionamentos ou laboratórios diversos.  

Desde 1988, a Constituição Brasileira (1998) instituiu como obrigatória, em 

todos os níveis de ensino, a educação ambiental, mas “sem configurá-la como uma 

disciplina à parte”, conforme Philippi, Pelicioni e Coimbra (2002, p. 181).  Isso 

porque, se pensada como uma disciplina, com conteúdos curriculares específicos, 

segundo os autores, a educação ambiental apresentaria uma visão reducionista de 

sua própria complexidade, limitando-a à realização de  

campanhas, seminários e excursões onde as atividades são dissociadas dos conteúdos 

básicos do programa. A análise dos materiais e dos procedimentos didáticos utilizados, 

então, para o tratamento do tema reflete que o processo não se dá de forma articulada 

com os problemas ambientais vividos pelos alunos. (id.,ib., p. 182). 

Considerando-se que a EA é um processo cujo foco deve ser mais amplo que 

o ensino ou a defesa da Ecologia, mas que deve estar voltado para a apreciação 

crítica da questão ambiental sob “a perspectiva histórica, antropológica, econômica, 
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social, cultural, política e, naturalmente, ecológica, isto exige, portanto, uma 

abordagem interdisciplinar” (id., ib.).  

Para isso, no processo de formação do indivíduo, deve-se observar e dar 

destaque às formas com as quais esse indivíduo, em sua participação educacional, 

cognitiva e prática, aprende a ser interdisciplinar, isto é, entende que é um sujeito 

que pode fazer suas escolhas, mas que possui um compromisso diante de um 

mundo, que é seu mas que deve ser legado para as gerações futuras e que, 

portanto, deve ser constituído por todos. Nesse enfoque, enfatiza-se a ideia de que o 

homem é, conforme Rocha (2006), um ser “ético e construtor de conhecimento a 

partir de trocas com o próximo e de re-elaborações contínuas”. Complementando 

essa ideia a citação de Fazenda (apud ROCHA, 2006), afirma que “a formação 

interdisciplinar do professor, tem como objetivo torná-lo um ser crítico e em situação 

que é capaz de dar voz ao outro e permitir a constituição de um ambiente de 

criação”. 

Dessa forma, entende-se que a interdisciplinaridade deve considerar o 

homem como “um ser capaz de encontrar formas de se aprofundar numa dada 

ciência e de buscar linguagens cada vez mais precisas, mas, sobretudo, apto a 

estabelecer correlações, ações e caminhos novos” (ROCHA, 2006).  

Essa afirmação, analisada sob a ótica da interdisciplinaridade, confirma a 

idéia de que o homem, sujeito de suas ações e responsável por suas escolhas, não 

pode ficar alheio ao fato que nenhuma de suas ações fica restrita às suas próprias 

consequências, mas está inserida num plano maior, podendo acarretar outras 

implicações.    

Segundo Knechtel (2004, p. 95), para que a interdisciplinaridade ocorra de 

fato, com a participação do aluno, sujeito de sua própria história, deve-se garantir o 

desenvolvimento da criticidade como ponto de referência para a construção de um 

novo saber. Dessa forma, questionando-se o que não está explicito pode-se obter 

uma nova visão de conhecimento.  

A epistemologia da educação pós-moderna propõe: a construção do conhecimento da 

educação socialmente crítica baseada em novas racionalidades de saberes, em um 

processo de análise das realidades ambientais, sociais e educacionais inter-relacionadas 

com a finalidade de transformá-la.  

A partir desses pressupostos apontados pela autora, pode-se pensar 

efetivamente em um processo interdisciplinar de trabalho educacional com a EA nas 
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escolas de Educação Básica, uma vez que a solução dos problemas ambientais 

envolve não apenas a mudança individual de responsabilidades e atitudes, mas 

depende de ações coletivas, com a participação de diferentes atores sociais os 

quais, se forem formados em um espaço de atividades em que a EA seja objeto de 

análise, discussão e preocupação, poderão garantir que o processo de gestão 

ambiental se torne realmente participativo e efetivo. 

4.2.4 A Educação Ambiental no Ensino Formal Brasileiro 

Considera-se como um processo de educação ambiental todo processo 

educativo que utiliza metodologias diversas, alicerçadas em base científica, com 

objetivo de formar indivíduos capacitados a analisar, compreender e julgar 

problemas ambientais, na busca de soluções que permitam ao homem coexistir de 

forma harmoniosa com a natureza, (AMBIENTE BRASIL, 2008). 

Segundo a FEEMA- Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, do 

Rio de Janeiro, através de sua Assessoria de Comunicação (1986), ele se constitui 

como um processo de aprendizagem e comunicação de problemas relacionados à 

interação dos homens com seu ambiente natural, sendo também um instrumento de 

formação de uma consciência, por meio do conhecimento e da reflexão sobre a 

realidade ambiental, (AMBIENTE BRASIL, 2008). 

O processo de educação ambiental é considerado, ainda, como o processo 

de formação e informação social orientado para o desenvolvimento de consciência 

crítica sobre a problemática ambiental, compreendendo-se como crítica a 

capacidade de captar a gênese e a evolução dos problemas ambientais, tanto em 

relação aos seus aspectos biofísicos, quanto sociais, políticos, econômicos e 

culturais. Por meio da educação ambiental pretende-se oportunizar, também, o 

desenvolvimento de habilidades e instrumentos tecnológicos necessários à solução 

dos problemas ambientais. Essas ações têm como objetivo favorecer ao 

desenvolvimento de atitudes que levem à participação das comunidades na 

preservação do equilíbrio ambiental, conforme a Proposta de Resolução CONAMA 

nº 02/85 constituindo-se, ainda, como uma unidade formada pela comunidade, 

representada por um conjunto de atividades e idéias que levam o homem a 

conhecer e utilizar os recursos do ambiente de modo sustentado.  

Diz-se que existe um processo de educação ambiental Formal quando o 

processo educativo com esses objetivos é aquele compreendido no âmbito da rede 
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de ensino regular, cujos objetivos estão distribuídos pela grade curricular, esta 

organizada de forma multidisciplinar, envolvendo atividades de ensino regular, extra-

classe, em núcleos de estudos ambientais ou centros interdisciplinares. Esse 

processo de educação ambiental formal abrange tanto o 1º, quanto o 2º e o 3º graus, 

procurando envolver todos os atores presentes no cenário educacional, como 

professores, estudantes e funcionários da rede (AMBIENTE BRASIL, 2008). 

A educação ambiental Informal é aquela que se dirige ao grande público, ou à 

sociedade, e que se vale dos meios de comunicação convencionais. Ela se presta à 

difusão de informações ou ao esforço de programas institucionais no âmbito da 

política, da educação e da cultura ambiental, desenvolvendo ações como pesquisa, 

campanhas de opinião pública, articulações políticas com entidades ambientais, 

comemorações de datas e eventos sobre o meio ambiente (idem, id.).  

A educação ambiental não-formal é aquela que opera através de programas 

direcionados para os aspectos bem definidos da realidade social e ambiental e se 

serve de meios multivariados. Com a função de informar e formar, esse processo 

educativo não-formal atua sobre e com comunidades, desenvolvendo ações na área 

da educação , comunicação, extensão e cultura, com propósitos informativos para o 

esclarecimento e orientação de questões de ordem tecnológica. (idem, ib.). 

A educação e o desenvolvimento individual, por sua vez, são procedimentos 

apontados na Agenda 21, que enfatiza a capacitação individual, principalmente nas 

áreas de programa que acompanham os capítulos temáticos, ressaltando a 

necessidade de ampliar o horizonte cultural e o leque de oportunidades para os 

jovens. Em toda a extensão do texto da Agenda 21, observa-se a existência de um 

forte apelo para que os governos e as organizações da sociedade desenvolvam 

programas educacionais que propiciem uma tomada de consciência dos indivíduos 

sobre a necessidade de se pensar nos problemas comuns a toda a humanidade. 

Dessa forma, com todos os procedimentos aí evidenciados busca-se, ao mesmo 

tempo, incentivar o engajamento em ações concretas nas comunidades, espaços 

por excelência para a realização de ações voltadas à educação ambiental, com suas 

propostas de restabelecimento e preservação do equilíbrio nos diferentes 

ecossistemas (AGENDA 21, 2004). 

Considerando-se que devem ser oportunizados espaços para a realização de 

atividades e discussões em EA, o ambiente escolar formal, a escola, justificando sua 

função social, deve implementar e apoiar as ações que surgirem, no sentido de 
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contribuir para a formação da população em idade escolar com vistas ao 

desenvolvimento de uma consciência de preservação ambiental. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs  (BRASIL, 1997) apresentam-

se como "uma referência curricular nacional que pode ser discutida e traduzida em 

propostas regionais nos diferentes estados e municípios brasileiros, visando garantir 

a todos o direito de acesso aos conhecimentos indispensáveis para a construção de 

sua cidadania" e, neles, o tema Meio Ambiente é apresentado como um tema 

transversal, considerando-se sua característica interdisciplinar devendo, portanto, 

permear as discussões e o trabalho pedagógico em todas as áreas do 

conhecimento. 

Os PCNs (p.15) trazem a afirmação que “a questão ambiental vem sendo 

considerada como cada vez mais urgente e importante para a sociedade, pois o 

futuro da humanidade depende da relação estabelecida entre a natureza e o uso 

pelo homem dos recursos naturais disponíveis”. Portanto, para que essa relação 

estabelecida entre a natureza e o homem ocorra de forma sustentável, o documento 

enfatiza a perspectiva ambiental como um modo de ver o mundo, conhecendo e 

respeitando “as inter-relações e as interdependências dos diversos elementos na 

constituição e manutenção da vida” (p.19), fatores que contribuem para que se 

evidencie “a necessidade de um trabalho vinculado aos princípios da dignidade do 

ser humano, da participação, da corresponsabilidade, da solidariedade e da 

equidade” (idem). 

Dessa forma, os PCNs asseguram à educação ambiental a ampliação dos 

espaços de aprendizagem tanto no campo da educação formal quanto da não-

formal. Afirma-se isso porque se observa que, em escolas e comunidades, tem-se 

buscado cada vez mais a reflexão para as questões sócio-ambientais. Os objetivos 

dos programas educativos são diversos, mas apresentam pontos centrais em 

comum, tais como: o envolvimento da comunidade na elaboração do programa; a 

busca, além da sensibilização, de ações que levem a mudanças concretas; o 

aumento da qualidade de vida e da cidadania entre as pessoas envolvidas; a 

implementação da auto-gestão, ou seja, de possibilitar que a própria comunidade 

passe a ter autonomia na gestão ambiental local. 

Uma série de questionamentos, erros e acertos, são intrínsecos ao processo. 

É com a reflexão crítica, experimentação e a investigação que melhores resultados 
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serão obtidos. Dentre as várias possibilidades de aprofundamento e pesquisa em 

EA, pode-se destacar, conforme Bizerril (2008): 

 o aprofundamento teórico (epistemológico) sobre a EA; 

 a análise de materiais, práticas educativas e processos de capacitação de educadores; 

 técnicas para aprimorar a caracterização de problemas e conflitos ambientais; 

 os estudos de percepção e das atitudes de indivíduos em relação a temas ambientais; 

 a implantação e avaliação de programas educativos; 

 a proposição de novas metodologias de pesquisa e avaliação de programas. 

No entanto, não se pode esquecer que a inserção da educação ambiental 

como integrante dos currículos nas escolas, bem como na educação não-formal, é 

uma empreitada recente, e, conforme Bizerril (2008), sabe-se que “há muito mais a 

fazer do que o que já foi feito”, assim como “nada está definido, e muito há que ser 

experimentado, mas deve-se ter em mente que o tempo para repensarmos nossa 

relação com a natureza é relativamente curto e a necessidade de acertos é muito 

grande”.  

4.2.5 Ferramentas Tecnológicas para Ações em Educação Ambiental 

Conforme Santos (2009), dentre as questões mais discutidas no mundo 

contemporâneo, a educação figura com um importante espaço na mídia em geral, 

juntamente com os principais problemas ambientais. 

Paralelamente, nos últimos 40 anos, conforme Pereira, Marques e Aguiar 

(2003), a preocupação do homem com o meio ambiente vem aumentando, e a  

educação ambiental, face aos padrões de comportamento das atuais gerações, tais 

como o consumismo exagerado, uso abusivo de recursos naturais renováveis e não 

renováveis, que sinalizam ausência de comprometimento com a participação 

consciente em processos de mudança e de preservação, vem se firmando como 

uma necessidade fundamental para promover modificações nesse cenário e garantir 

a sobrevivência das futuras gerações. 

A educação, muitas vezes atrelada a uma forma de ensino tradicional, vem 

gradativamente entendendo seu papel nesse contexto, em que se faz necessário 

formar cidadãos aptos a responder a todos os desafios desse novo cenário mundial 

e, a partir dessa retomada, observa-se o surgimento de um novo paradigma para o 

ensino. Nesse novo modelo, é importante reconhecer o papel das novas ferramentas 

tecnológicas, associadas ao quadro de giz, o papel, o lápis, a caneta e outros. 
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Assim, a internet, a TV, o computador bem como, e as ferramentas a eles 

associadas, constituem-se em elementos motivadores para que os educandos se 

familiarizem com as novas questões e novos conhecimentos que lhes são 

apresentados. 

Além disso, a utilização dessas ferramentas tecnológicas diversificadas 

estimula e motiva à participação dos alunos na apresentação de soluções e 

propostas de ações para os problemas apresentados. 

Isso porque as novas tecnologias e técnicas de ensino, bem como os estudos 

modernos sobre os processos de aprendizagem, conforme Pereira, Marques e 

Aguiar (2003), fornecem recursos mais eficazes para atender e motivar os 

envolvidos no processo educativo.  

As ferramentas tecnológicas constituem-se em valiosos instrumentos de 

disseminação das ações em EA. No aspecto pedagógico, conforme Santos (2009), 

elas contribuem para o fortalecimento das práticas educativas possibilitando a 

realização de ações e o desenvolvimento de projetos multidisciplinares que 

culminarão com a apropriação da transversalidade e desenvolvimento de uma 

postura crítico-reflexiva tanto por parte dos alunos como da comunidade escolar. 

Para a viabilização dessas ações podem ser utilizadas diversas ferramentas 

tecnológicas, tais como a mídia impressa, a mídia sonora, a mídia áudio-visual e a 

cibercultura, que se constituem em meios que proporcionam ao espaço educativo de 

formação, uma maior interação em todas as etapas do processo ensino-

aprendizagem. Essas ferramentas, segundo Santos (2009), instrumentalizam as 

comunidades envolvidas, para que elas possam assumir como protagonistas, 

compromissos de transformação do cenário de desequilíbrio com vistas à mudança 

de postura a partir dos conhecimentos adquiridos.   

Conforme Batista, Balão e Pietrobon (2010), embora exista uma grande 

variedade de ferramentas tecnológicas disponíveis na atualidade, para se trabalhar 

as práticas de EA, o vídeo, o jogo, os cartazes e o folder constituem-se em recursos 

viáveis, uma vez que fornecem “informações científicas, claras,  com  linguagem  

acessível,  sendo  ao  mesmo tempo, permeadas pelo  lúdico”.  

Os folders, como os cartazes, além de informarem sobre os conteúdos 

pretendidos, oportunizam reflexão sobre o assunto enquanto o vídeo traz, com uma 

riqueza de imagens, uma maior fundamentação sobre o tema, abrindo espaço para 

discussões mais aprofundadas. O aspecto lúdico é representado pelo jogo, que 
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contribui de uma maneira agradável, para outras discussões e fixação dos conceitos 

trabalhados. 

4.2.5.1 CD / VÍDEO 

O CD – Compact Disc, segundo Pocho (2003), constitui-se em um material 

sonoro preparado para guardar e transmitir informações de diversos tipos seja por 

meio de texto oral, música, história, imagens ou entrevistas. Entre as mídias 

utilizadas com esse objetivo, o CD apresenta uma qualidade melhor e armazena 

muito mais dados, imagens e informações do que a fita. 

O vídeo segundo o novo dicionário da Língua Portuguesa (1986), é a parte do 

circuito de televisão que atua sobre os sinais sonoros e permite a percepção visual 

das emissões. É ainda produção cinematográfica gravada através do processo 

televisual, e parte de um roteiro ou script em que se fazem as indicações relativas a 

imagens a serem registradas. 

O termo vídeo ganhou com o tempo uma grande abrangência, chama-se 

também de vídeo uma gravação de imagens em movimento, uma animação 

composta por fotos sequenciais que resultam em uma imagem animada, e 

principalmente as diversas formas para se gravar imagens em fitas (analógicas ou 

digitais) ou outras mídias. 

4.2.5.2  Folder / Cartaz 

De acordo com o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001), folder é 

um “impresso de pequeno porte, constituído de uma só folha de papel com uma ou 

mais dobras, e que apresenta conteúdo informativo ou publicitário; folheto” ou ainda 

“prospecto dobrável”. Num exame etimológico da palavra folder, de origem inglesa, 

aparecem referências como “folheto dobrado”, “o que dobra” ou ainda a derivação 

deste vocábulo do verbo to fold, ou seja, dobrar.  

O folder é um instrumento de divulgação simples, barato e eficiente e, apesar 

do avanço da Internet e de outras mídias, é insuperável quando se pretende uma 

comunicação rápida e objetiva. Isso porque o poder de síntese do folder faz com que 

ele seja aceito e lido, ao contrário de muitos manuais, catálogos e textos longos.  

Cartaz, segundo o Moderno Dicionário Enciclopédico Brasileiro (1980), 

consiste em um papel grande, com anúncio, que se fixa em lugar público, para 

divulgar bens ou serviços. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anima%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Foto
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O folder e o cartaz, característicos da propaganda de bens e produtos, são 

também amplamente utilizados na divulgação de ideias ou para estimular a 

implementação de ações.  

A propaganda pode ser conceituada, conforme Rabaça e Barbosa (1987), 

como "o conjunto de técnicas e atividades de informação e persuasão destinadas a 

influenciar, num determinado sentido, as opiniões, os sentimentos as atividades - do 

público receptor". 

4.2.5.3 Jogo 

A aprendizagem com crianças deve contemplar segundo Piaget (1993), a 

brincadeira e o jogo, que são atividades bastante interessantes e estimuladoras para 

o exercício da vida social e da atividade construtiva da criança. Utilizado na escola, o 

jogo possui duas funções educativas: uma função lúdica, na qual a criança encontra 

prazer ao jogar, e uma função educativa, através da qual o jogo ajuda a  

desenvolver o conhecimento da criança e sua compreensão do mundo.  

Piaget (1993) considera que o jogo é intrínseco à cultura humana e tem uma 

função significativa na conquista de novos conhecimentos, porque encerra sentidos 

e significados articulados ao momento histórico e à cultura em que o indivíduo está 

inserido, concordando com Brougère (1995) o qual afirma que o jogo e a brincadeira 

possibilitam à criança compreender sua sociedade e sua cultura, uma vez que tanto 

a sociedade quanto a cultura são portadores de valores que permitem a construção 

de significados e de interpretações que se adaptam a diferentes realidades. 

Atualmente, o brincar é compreendido como um espaço privilegiado para as 

crianças recriarem a realidade vivida e compreendê-la. Nessa concepção, o jogo é 

visto como um espaço de experimentação de regras, de troca de experiências, de 

afinamento de habilidades, de interação social, de comunicação, de aprendizagem e 

de aquisição de novos conceitos. Isso porque, segundo Antunes (2000, p.26),  

O jogo constitui insubstituível estratégia para ser utilizada como estímulo na construção 

do conhecimento humano e na progressão das diferentes habilidades operatórias, e se 

usado dentro de certos fundamentos básicos representa significativa ferramenta de 

progresso pessoal e de alcance de objetivos institucionais.  

Portanto, utilizar jogos para desenvolvimento e implementação de programas 

de educação ambiental é recurso, que possibilita ao professor estimular a 

construção de conhecimentos, bem como avaliar a aceitação das propostas de 
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trabalho oferecidas, as concepções sobre o universo infantil e as relações de 

ensino/aprendizagem estabelecidas no âmbito do programa. 

4.3 Corredores Ecológicos 

Os corredores ecológicos têm referência legal na Convenção da 

Biodiversidade (enfoque ecossistêmico), no artigo 2º, inciso XIX, artigo 5º, inciso XIII 

e artigo 27, parágrafo 1º da Lei nº 9985, de 18 de julho de 2000, que institui o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC e no Código Florestal.  

Para que a livre circulação das espécies em seu habitat ocorra sem 

dificuldades ou interferências, esse habitat precisa estar inteiro, sem fragmentação, 

sem a existência de espaços vazios que poderão ser aproveitados por espécies 

oportunistas ou invasoras ou, o que é pior, que poderiam ser aproveitados pelo 

homem para cultivo ou manejo de espécies de outras regiões, o que comprometeria 

o equilíbrio natural das espécies desse habitat. 

Para que o equilíbrio e unidade sejam mantidos, devem ser preservados os 

corredores, termo esse bastante genérico que serve para designar a ligação entre 

dois habitat ou ecossistemas e que irá permitir o trânsito de animais entre um e outro 

habitat, ampliando-os, o que dá às espécies maiores e melhores condições de 

sobrevivência. 

Esses corredores recebem a denominação de corredores ecológicos ou 

corredores de biodiversidade, segundo o SNUC e, conceitualmente, podem ser 

definidos como: 

porções de ecossistemas naturais ou semi-naturais, ligando as unidades de 

conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, 

facilitando a dispersão de espécies e a recolonizacão de áreas degradadas, bem 

como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas 

com extensão maior do que aquela das unidades individuais(Lei n 9.985, de 18 de 

julho de 2.000 (MMA, 2000).   

A criação e existência dos corredores ecológicos permitem uma maior área de 

proteção ambiental contra a degradação do meio, facilitando o gerenciamento dos 

recursos e atividades humanas pelos órgãos competentes. Dessa forma, busca-se e 

incentiva-se a participação da população local, conforme especifica a legislação, 

bem como pratica-se o ordenamento de uma maior parcela do território pelas 

políticas e programas existentes. 
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4.3.1 Caracterização de Corredores Ecológicos 

A Constituição da República de 1988 dispôs, no art. 225, § 1º, I, II e III, que 

incumbe ao Poder Público, dentre outras, as tarefas de preservar e restaurar os 

processos ecológicos essenciais, preservar a diversidade e integridade do 

patrimônio genético do país e definir, em todas as unidades da federação, espaços 

territoriais e seus componentes com o objetivo de que sejam íntegra e 

especialmente protegidos. Para a efetivação dessa incumbência e atendendo às 

recomendações da Convenção de Diversidade Biológica a respeito da 

implementação de técnicas de preservação nos locais de existência do patrimônio 

genético a ser preservado, foi promulgada em 18 de julho de 2000 a Lei do SNUC.  

Essas unidades de conservação instituídas pelo Poder Público constituem, 

com efeito, a realização prática da preservação da diversidade biológica. Essa 

realização consiste em cuidar da preservação das espécies mediante a proteção do 

ecossistema e do habitat natural das espécies, além de buscar a manutenção e 

recuperação das populações viáveis de espécies em seu meio natural. Prevê-se, 

também, buscar a manutenção e preservação de espécies domesticadas ou 

cultivadas, nos meios em que tenham desenvolvido suas propriedades 

características, nos casos em que os elementos dessa diversidade são preservados 

fora de seus ambientes naturais. 

As unidades de conservação se configuram como espaços protegidos, 

resultantes da noção de que a preservação do caráter genético das espécies ocorre 

com maior propriedade em seu habitat natural. Por isso é que se torna essencial a 

proteção de todos os elementos dos ecossistemas de que essas espécies são 

representativas, uma vez que elas estabelecem entre si interações ecológicas, num 

processo constante e contínuo. Com relação a esses fatos, Bechara (2003) 

reconhece a grande interdependência das plantas e animais das florestas tropicais e 

complementa sua ideia afirmando que a fragmentação e destruição dos habitats 

naturais se constitui em uma das principais causas de extinção das espécies. 

Dessa forma, esta interação constante e contínua gera um processo dinâmico 

que exige uma forma de proteção à fauna, à flora e aos ecossistemas. É neste 

contexto de proteção que se encontram os corredores ecológicos ou corredores de 

biodiversidade, os quais podem ser definidos como áreas que apresentam 
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características peculiares da vegetação e permitem o fluxo gênico entre espécies 

animais.  

4.3.2 A Importância da Educação Ambiental para Conservação de Corredores 

Ecológicos 

O processo de ocupação territorial do Estado do Paraná, que ocorreu de 

maneira desordenada, sem que houvesse maiores preocupações em relação às 

questões ambientais, trouxe como consequência a redução da cobertura florestal 

natural para mais ou menos 7 % da cobertura original existente.  

Em toda a Bacia do Rio Iguaçu, notadamente na área pertencente ao Parque 

Nacional do Iguaçu e nas áreas próximas a Serra do Mar, esses 7 % de cobertura 

vegetal remanescente constituem-se em alguns dos “últimos remanescentes 

florestais do Estado e precisam de esforços conjuntos para sua conservação”. 

(LACTEC, 2007). 

Outra questão agravante quando se pensa nessa cobertura vegetal é que, 

pelo fato de esses remanescentes se constituírem em ilhas de biodiversidade, 

distribuídas de maneira muito esparsa e em porções pequenas e isoladas, sua 

sobrevivência acaba sendo colocada em risco, pois muitos são os fatores negativos 

a interferir na preservação desses espaços, entre eles a ação do homem que, 

motivado pelas exigências do progresso, não hesita em sacrificar as poucas áreas 

verdes existentes para a implantação de pastagens, culturas diversas ou mesmo 

para a instalação de indústrias ou outra forma de ocupação.  

É exatamente com o objetivo de minimização desses resultados catastróficos 

que a discussão para a conservação e a implementação de corredores ecológicos 

se faz mais urgente. Várias ações nesse sentido têm sido desenvolvidas, 

objetivando o envolvimento da população em projetos que visem à recuperação e 

proteção do meio ambiente. 

Nesse sentido, o estado do Paraná implantou o “Projeto Paraná 

Biodiversidade”, que tem como objetivo central a formação de Corredores de 

Biodiversidade ligando as unidades de conservação entre si, bem como pretende 

alicerçar a conservação da biodiversidade e o gerenciamento sustentável dos 

recursos naturais. O projeto foi implementado com o apoio financeiro do Fundo 

Mundial para o Meio Ambiente através do Banco Mundial. O projeto tem como 

alicerces fundamentais o (re) estabelecimento da conexão dos fragmentos florestais, 
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representados principalmente pelas unidades de conservação, e a reorientação da 

produção rural para modelos menos impactantes ao meio ambiente.  

Nessa perspectiva “o desenvolvimento de ações nas ecorregiões da Floresta 

Ombrófila Mista e da Floresta Estacional Semidecidual está embasado no 

envolvimento da sociedade no processo de construção de novos modelos de 

produção. A formação dos corredores da biodiversidade e adoção de sistemas de 

fiscalização e controle mais eficientes tem auxiliado na conservação e conexão da 

diversidade biológica local, (PARANA BIODIVERSIDADE, 2010). 

Como resultante desse projeto, tem-se, ainda a existência de “publicações 

voltadas à conservação da biodiversidade em cada corredor, disponibilizando peças 

gráficas com conteúdos elaborados por alunos e professores das escolas 

municipais. Para a peça „Composição dos Amigos da Biodiversidade‟, foram 

recebidos mais de 800 textos com o tema proposto”.  

Além dessa, várias outras ações foram realizadas, tais como: 

 Biodiversidade - Conceitos e Práticas para a Conservação: Orientações aos 

professores da rede de ensino dos municípios envolvidos - que são os maiores 

multiplicadores de idéias junto às comunidades - sobre a importância da conservação 

da biodiversidade. 

 Educação Ambiental para a Família Rural: O componente de educação ambiental 

teve como principal foco o estabelecimento das bases conceituais e as linhas teórico-

metodológicas para realização de eventos de capacitação dos diferentes atores 

sociais, preparando-os para atuarem na redução das ameaças sobre a diversidade 

biológica. A capacitação dos produtores rurais foi realizada em suas próprias 

comunidades, inserindo suas famílias nas atividades. Aproximadamente 80 

comunidades tiveram capacitações específicas em educação ambiental. Estas 

famílias receberam apoio na realização de seus empreendimentos sustentáveis, 

denominados módulos agroecológicos, e receberam recursos financeiros para 

adotarem práticas menos impactantes. 

 Desenhos e Poesia - Amigos da Biodiversidade: Este caderno é o resultado das 

ações de capacitação do Projeto Paraná Biodiversidade no Corredor Caiuá-Ilha 

Grande. Os alunos do município de Altônia foram convidados a observar o mundo a 

nossa volta e conhecer um pouco da biodiversidade do nosso imenso planeta Terra. 

São pequenas poesias e desenhos inspirados na observação da natureza, resultado 

da compreensão dos conceitos de conservação da biodiversidade trabalhados em 

sala de aula.  

 Educação Ambiental para a Família Rural - Caderno de Resultados 2008: A Viagem 

do Zeca Pivara Preservando a Biodiversidade, valorizando as produções locais o 
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Projeto apoiou a reprodução do livro infantil “Viagem do ZECAPIVARA" trata de uma 

história de uma capivara que está em busca de um lar, mas trata principalmente da 

importância da mata ciliar, (PARANA BIODIVERSIDADE, 2010).  

A Prefeitura Municipal de Curitiba, também, vem realizando várias ações em 

relação à preservação do meio ambiente.  

Um dos programas desenvolvidos, Alfabetização Ecológica, é um programa 

de educação ambiental que busca aliar a visão de desenvolvimento sustentável à 

alfabetização, voltado aos alunos do ensino fundamental. Por meio dos conteúdos 

trabalhados, pretende-se que essas crianças  

conheçam o verdadeiro funcionamento da vida e dos ecossistemas que nos rodeiam, 

compreendendo que nós humanos também fazemos parte deste ecossistema. A 

compreensão de que a natureza funciona em ciclos e que todos os seres vivos são 

interdependentes é buscada por meio do desenvolvimento de diversos tipos de projetos, 

como o "Projeto Ecossistema Urbano de Curitiba". Neste projeto se incentiva a observação 

da natureza que nos cerca, da fauna e flora, do solo, dos corpos d'água etc. A partir desta 

observação podem ser desenvolvidas diversas atividades em sala de aula (desenhos, teatro, 

etc...) onde são trabalhados os conceitos com as crianças. (ZERI, 2010). 

Confirma-se, pela existência e desenvolvimento desses projetos, junto às 

comunidades, entre as quais as comunidades escolares, que há boas perspectivas 

de sucesso quando se utilizam esses canais para a viabilização de novos 

empreendimentos, notadamente no que se refere à educação ambiental. 
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5 O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL “CORREDORES 

ECOLÓGICOS” 

Este Capitulo, apresenta as informações sobre o Programa de Educação 

Ambiental “Corredores Ecológicos”, que fundamentou esta dissertação, 

demonstrando, através da análise realizada nas ferramentas utilizadas dados sobre 

seu desenvolvimento e implantação, como também traz uma figura demonstrativa de 

cada ferramenta. 

5.1 O Desenvolvimento das Ferramentas Tecnológicas 

Definindo-se a escola como o espaço ideal para a disseminação de novos 

conhecimentos e considerando os resultados apontados pelos pesquisadores, ao 

término da pesquisa, constatou-se ser bastante oportuno, senão emergencial, o 

desenvolvimento de um projeto de educação ambiental, uma vez que há 

necessidade de conscientização dos moradores na região do entorno dos 

reservatórios quanto à conservação dos corredores ecológicos, bem como da 

restauração das matas remanescentes, objetivando a ampliação da área de 

circulação das espécies ali existentes.  

Essas ações, implementadas e desenvolvidas pela população, devidamente 

orientadas por educadores, utilizando-se de ferramentas tecnológicas com 

conteúdos específicos de EA, com certeza contribuirão para minimizar os diferentes 

impactos ambientais ali estabelecidos, tanto pela ação do homem como pela 

implementação de empreendimentos diversos.  

Buscando atender a estas premissas o conjunta de ferramentas foi 

desenvolvido, conforme descrito a seguir. 

5.1.1 O Vídeo 

O desenvolvimento das ferramentas tecnológicas deu-se logo após a 

finalização da pesquisa, ainda no primeiro semestre de 2006. 

O vídeo “Corredores Ecológicos”, em sua versão final, utilizado na 

implantação do Programa de Educação Ambiental e avaliado nesta dissertação, 

apresenta um filme, com a duração de 10 minutos. 

O vídeo aborda o significado de ecossistemas ou sistemas ecológicos. Traz a 

conceituação de ecossistema bem como confirma a importância de animais, insetos, 

plantas e até mesmo dos microrganismos para a existência de um ecossistema.  Em 
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seu conteúdo são, ainda, apontados os fatores que podem causar a extinção das 

espécies provocando o desequilíbrio do ecossistema: o desmatamento e as 

queimadas.  

São apresentadas, também, as alterações existentes no estado do Paraná, 

resultantes de uma ação desordenada do homem sobre o meio ambiente.  

Como alternativa de longo prazo para reversão dessas alterações, sugere-se, 

no vídeo, que as comunidades desenvolvam ações no sentido de recuperar as áreas 

degradadas e preservar áreas conservadas, protegendo os recursos naturais 

existentes. 

Aponta-se, também, a contribuição dos técnicos do LACTEC no 

levantamento, análise e observação de todos os aspectos a serem pesquisados e 

levados em consideração num programa que vise à formação ou manutenção dos 

corredores ecológicos. 

Salienta-se o fato de que, por meio de pequenas ações e com o acesso às 

informações, é possível viver em harmonia com a natureza, em um ambiente 

equilibrado e criar corredores ecológicos que possibilitem o livre trânsito dos animais 

entre as diversas áreas, para que eles realizem a parte que lhes cabem no 

ecossistema. 

Destaca o papel das crianças nessas ações, uma vez que as mesmas 

poderão ensinar às futuras gerações a lição de que seres humanos e natureza se 

completam numa relação harmoniosa, onde o sustento e a qualidade de vida do 

homem estão diretamente ligados à preservação da natureza. 

Observa-se que o vídeo visa cumprir um importante papel nesse programa de 

educação ambiental, pois tem como principal objetivo promover a reflexão para a 

mudança de postura frente às ações relacionadas ao meio ambiente. 

5.1.2 O Jogo 

No programa, o jogo foi considerado como um recurso bastante viável para a 

fixação dos conceitos pretendidos, que se referem à conservação, restauração e 

manutenção dos ambientes naturais. 

O jogo “Corredores Ecológicos” é composto por um tabuleiro em que estão 

representados os diversos elementos que integram os corredores de biodiversidade, 

assim como ações que comprometem o equilíbrio dos biomas. 
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Acondicionado em um envelope plástico transparente, o jogo contém 3 peças 

quadradas nas cores vermelha, branca e azul, além de 4 peças circulares, também 

coloridas, nas cores amarela, cinza, lilás e verde, acondicionadas em um saquinho 

de plástico preto.  

Os círculos de EVA coloridos, ou seja, os círculos verde, amarelo, lilás e cinza 

constituem-se nas peças de cada jogador, enquanto as peças quadradas, nas cores 

branca, vermelha e azul são as que determinam o avanço (ou retrocesso) de cada 

jogador nas trilhas do tabuleiro.  

A proposta do trabalho com o jogo “Corredores Ecológicos” tem como 

objetivo, quando concluído o percurso, ajudar o aluno a entender o que pode e o que 

não pode no processo de formação de um corredor ecológico.  

Para isso, é apresentada uma trilha que mostra toda a diversidade de flora e 

fauna que deve existir em uma região, bem como ilustrações que apontam para a 

presença humana, como edifícios, casa, pescador, lixo, uma pequena vila, depósito 

de embalagens de agrotóxicos descartadas e maquinário agrícola. Ao lado das 

ilustrações, em cada casa, há um número que corresponde a uma ação, descrita no 

“Box” existente no canto inferior direito do tabuleiro do jogo (Tabela 2). 

Pretende-se, portanto, que os participantes, em cada jogada, observem as 

mensagens para avanço, permanência ou retrocesso nas casas. As mensagens, em 

cada casa da trilha, apontam para ações que visam unir as áreas de preservação, 

evitando o desmatamento e a poluição entre outras agressões ao meio ambiente. O 

participante, com suas jogadas, deve criar um caminho seguro para que as plantas e 

os animais possam se inter-relacionar e assim continuar o ciclo da natureza. As 

instruções que estão no Box, no canto inferior direito do tabuleiro estão listadas na 

Tabela 2. 

Tabela 2 – Ações do Jogo Corredores Ecológicos 

2 – Parabéns!!! Você ajudou a preservar a mata ciliar que protege a nascente! Avance uma 

casa. 

4 – Xiii!...  Você despejou diretamente no rio o esgoto de sua casa. Volte uma casa. 

6 – Nossa! Você jogou no lago um peixe de outra região e prejudicou a vida dos animais 

nativos! Fique uma rodada sem jogar. 

9 – Muito bem! Você está reflorestando a mata ciliar e auxiliando na formação de 

corredores ecológicos!!! Avance duas casas. 

10 – Que pena... Você desmatou a nascente do rio e causou erosão. Volte quatro casas. 
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12 – Parabéns! Em sua cidade vocês reciclam o lixo! Avance duas casas. 

13 – Nossa! Você jogou lixo na nascente do rio. Volte duas casas. 

15 – Isso é péssimo! Você queimou a sua área de reserva legal. Fique uma rodada sem 

jogar. 

16 – Excelente! Você lavou e armazenou adequadamente as embalagens de agrotóxicos 

de sua propriedade! Avance uma casa. 

18 – Que pena... Você desmatou a nascente do rio e causou erosão. Volte quatro casas. 

20 – Que bom,  você trata os resíduos das criações e evita a poluição! Avance uma casa! 

22 – Parabéns! Você está preservando sua reserva legal! Avance quatro casas. 

24 -  Muito ruim,... Você lavou embalagens de agrotóxicos no rio!!! Volte três casas. 

25 – Ótimo! Você denunciou ao IBAMA a venda de animais silvestres! Avance uma casa. 

27 – Isso não se faz! Você está caçando animais silvestres! Volte quatro casas. 

28 – Parabéns, você ajudou na formação de um Corredor Ecológico!!!  

Fonte: Jogo “Corredores Ecológicos” – TRACTEBEL e LACTEC, 2007 

A Figura 3 apresenta a versão final do tabuleiro que faz parte do jogo. 
 

 

Figura 3 – Tabuleiro do Jogo 

O jogo foi ser aplicado com os alunos após a apresentação do vídeo sobre os 

corredores ecológicos, que é parte integrante do programa de EA.  



 40 

5.1.3 O Cartaz 

O cartaz utilizado foi confeccionado em papel coche branco em tamanho A3, 

possuindo 63,5 cm de altura por 42 cm de largura, contendo os símbolos do 

Programa de Educação Ambiental “Corredores Ecológicos”. 

O cartaz traz em sua parte superior a frase: 

“Corredores Ecológicos – siga este caminho!” 

A apresentação do cartaz tem como objetivo chamar a atenção das pessoas, 

para as questões ambientais da região, como as queimadas e a poluição das águas. 

Da ênfase a importância da preservação das florestas, das matas ciliares, das 

reservas legais e das águas. 

Através do cartaz, os proprietários rurais tomam conhecimento de como 

tornar sua reserva legal produtiva, através de cultivos alternativos como apicultura, 

ervas medicinais, plantas ornamentais e muitos outros, melhorando sua renda e 

ajudando a formar os Corredores Ecológicos. 

Observa-se que há uma perfeita integração de ideia e conteúdo entre o 

cartaz, as imagens e relatos contidos no vídeo, assim como no jogo. Essa perfeita 

simbiose objetiva a fixação da ideia de que “preservar é preciso”.  

A Figura 4 apresenta o cartaz na versão final. 
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Figura 4 – Cartaz 



 42 

5.1.4 O Folder 

O Folder foi também desenvolvido em papel coche branco com 13 cm de 

altura, e 60 cm de largura, possuindo 5 (cinco) dobras, quando dobrado ele 

apresenta-se em forma de quadrado medindo 12 cm de cada lado. 

O folder traz em sua parte frontal as mesmas indicações de preservação 

apresentadas no cartaz. 

Já, no verso do folder é apresentado um mix de imagens, composto por 

animais, plantas, indicações de todos os municípios envolvidos pelos reservatórios 

de Salto Santiago e Salto Osório, indicação da localização da usina de Salto Osório, 

indicações dos rios da região como: Iguaçu, Cavernoso, Campo Novo e outros, bem 

como, apresenta os acessos rodoviários para se chegar à região, e também a 

indicação da reserva indígena existente naquela região. 

A Figura 5 demonstra o folder em frente e verso. 
 

 

Frente 

 

 

 

Verso 

Figura 5 – Folder em Frente e Verso 

A produção de cartazes e folders foi implementada a partir da certeza de que 

estas ferramentas ganham espaços mais facilmente pela sua capacidade de 

circulação, chegando ao maior número possível de pessoas. 
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Como resultado do desenvolvimento das ferramentas tecnológicas utilizadas 

no Programa de Educação Ambiental “Corredores Ecológicos”, teve-se a produção 

de 500 vídeos (CD) educacionais, 2000 jogos, 5000 cartazes e 5000 folders. 

5.2 A Implantação do Programa de Educação Ambiental 

A implantação do programa aconteceu de junho a dezembro de 2006, nas 61 

escolas públicas dos 14 municípios atingidos pelos dois reservatórios. A escolha da 

metodologia de implantação foi em função da ideia de continuidade, pois, sendo os 

professores os encarregados da disseminação de práticas e conceitos, estes podem 

continuamente retomá-los, sempre que necessário. 

Há, também, que se considerar o fato de que esse modelo de implantação se 

constitui, para o LACTEC, numa forma que está sendo testada. Por isso, optou-se 

por distribuir o conjunto de ferramentas tecnológicas (Vídeo, jogo, folder e cartaz) 

que compõem o programa de EA, diretamente aos diretores e professores do Ensino 

Fundamental.  

Em reuniões realizadas em cada escola, foi explicado como o projeto de 

pesquisa do LACTEC foi desenvolvido na região, indicando a necessidade de ações 

de educação ambiental sobre os temas estudados.   

Durante as reuniões, foram explicados também como o material poderia ser 

trabalhado com os alunos, ou seja, como sugestão, cada professor poderia realizar 

primeiramente uma abordagem sobre todos os temas constantes do material e, na 

seqüência, fazer a apresentação do vídeo (CD), para depois apresentar e trabalhar 

com os alunos o jogo.  

Os cartazes foram alocados em local de grande circulação de pessoas, como 

o pátio de recreação, a secretaria das escolas, corredores e outras áreas disponíveis 

em cada escola. 

Os Folders foram distribuídos aos demais professores da escola. 

Este trabalho foi realizado com 50 professores das 61 escolas públicas, dos 

14 municípios conforme apresentado na Tabela 3, com a intenção de oficializar a 

transferência de resultados da pesquisa, oportunizando discussões sobre questões 

ambientais e, ao mesmo tempo, valorizando a interação, o respeito mútuo e a 

cooperação entre os participantes da ação pedagógica.  

Cada professor recebeu, para utilização em sua escola, com as respectivas 

turmas, o seguinte material: 
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 10 jogos 

 1 vídeo no formato CD 

 30 Folders 

 3 cartazes 

Todos os professores assinaram um protocolo de recebimento do material 

didático do Projeto (Anexo I). A relação de municípios e escolas beneficiadas pelo 

Programa de EA “Corredores Ecológicos” e que receberam o conjunto de 

ferramentas tecnológicas encontra-se discriminados na Tabela 3. 

Tabela 3 – Relação de Municípios, Escolas e Professores participantes do Projeto 

MUNICÍPIO ESCOLA MUNICÍPIO ESCOLA 

1 - Candoi Est. Da Paz 32 - Quedas do Iguaçu Est. José Anchieta 

2 – Candoi Est. Stª Clara 33 - Quedas do Iguaçu Est. Castro Alves 

3 – Candoi Ormi França Araujo 34 - Quedas do Iguaçu Est. Alto Recreio 

4 – Candoi Est. Anastácia KRVK 35 - Quedas do Iguaçu Est. Arnaldo 

5 – Candoi Est. Lagoa Seca 36 - Rio Bonito do Iguaçu Est. José Alves dos Santos 

6 – Candoi Est. De Cachoeira 37 - Rio Bonito do Iguaçu Est. Ludovica Safraider 

7 – Chopinzinho CEEBJA Chopinzinho 38 - Rio Bonito do Iguaçu Est. Antonio Baroni 

8 – Chopinzinho Est. São Luiz 39 - Rio Bonito do Iguaçu Est. Iraci Salete Strozaki 

9 – Chopinzinho Est. Santa Inês 40 - Rio Bonito do Iguaçu Est. Ireno Alves dos Santos 

10 – Chopinzinho Est. João Paulo I 41 - Rio Bonito do Iguaçu Est. Joaquim Nazário Ribeiro 

11 – Chopinzinho Est. Zinha Aparecida 42 - Rio Bonito do Iguaçu Est. Pinhalzinho 

12 – Chopinzinho Est. Celly T. Grezzana 43 - Rio Bonito do Iguaçu Est. Sebastião Estevan da Costa 

13 – Chopinzinho Est. Nova Visão 44 - São João Est. Dois Irmãos 

14 – Chopinzinho Est. José Armim Matte 45 - São João Est. Tancredo Neves 

15 - Foz do Jordão Est. De Segredo 46 - São João Est. Pe. Anchieta 

16 – Guarapuava Colégio Objetivo 47 - São João Est. Tancredo Neves 

17 - Laranjeiras do Sul Est. Érico Veríssimo 48 - São João Est. São Luis 

18 - Mangueirinha Est.Engº André Guimarães Sobral 49 - São João Est. Dom Pedro 

19 - Mangueirinha Est. Coronel Misael Ferreira Araújo 50 – Porto Barreiro Porto S‟antana 

20 - Mangueirinha Est. Coronel Valêncio  Dias 51 - São Jorge D‟Oeste Ed. Especial Mundo Feliz 

21 - Mangueirinha Est. Profª Vilma S. Dissenha 52 - São Jorge D‟Oeste Est. Pe. José de Anchieta 

22 - Mangueirinha Est. Conceição Linhares 53 - São Jorge D‟Oeste Est.Jolópolis 

23 - Mangueirinha Est. Prof. Dorival Cordeiro 54 - São Jorge D‟Oeste Est. Pio X 

24 – Porto Barreiro Est. Gabriela Mistral 55 - São Jorge D‟Oeste Est. Dr. Paranhos 

25 - Quedas da Iguaçu Est. Linha Estrela 56 - Saudade do Iguaçu Est. Duque de Caxias 

26 - Quedas do Iguaçu Est. Linha Alto Alegre 57 – Sulina Est. Queixo da Anta 

27 - Quedas do Iguaçu CEEBJA 58 – Sulina Est. Nestor de Castro 

28 - Quedas do Iguaçu Núcleo Residencial Pindorama 59 – Sulina Est. Sede Ouro 

29 - Quedas do Iguaçu Olga Benário Prestes 60 – Virmond Munic. Henrique Krüger 

30 - Quedas do Iguaçu Est. V. John Kennedy 61 – Virmond Est. General Eurico Gaspar Dutra 

31 - Quedas do Iguaçu Est. Pe. Sigismundo   

Fonte: Pesquisa de Campo da autora 
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6 AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS NA 

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL “CORREDORES 

ECOLÓGICOS” 

Neste Capítulo, serão apresentados, a metodologia utilizada para o processo de 

avaliação das ferramentas tecnológicas e os resultados obtidos em cada grupo 

avaliado juntamente com as discussões.  

6.1 Metodologia 

Para elaboração desta pesquisa, buscou-se caracterizar o tema corredores de 

biodiversidade ou corredores ecológicos, sendo que, no contexto do trabalho, 

adotou-se a terminologia corredores ecológicos. Caracterizou-se também a evolução 

histórica da educação ambiental no Brasil e no mundo, as ferramentas tecnológicas 

utilizadas no programa de EA “Corredores Ecológicos”, a Educação Ambiental e a 

importância dela no processo de conservação da biodiversidade. Foram 

acrescentadas informações de como este tema vem sendo trabalhado nas escolas 

conforme indicações contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs sobre 

o assunto. 

As informações sobre os temas foram obtidas a partir de material já 

publicado, constituído principalmente de livros, teses e dissertações, artigos de 

periódicos e com material disponibilizado na Internet. 

Para trabalhar o tema escolhido, buscou-se um projeto em andamento no 

Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – LACTEC.  

Ao final de cada projeto de pesquisa desenvolvido pelo LACTEC, busca-se 

uma forma que lhe possibilite viabilizar a transferência de informação ou 

transferência de seus resultados. 

No projeto que serviu de base para esta pesquisa, foi utilizado um conjunto de 

ferramentas tecnológicas, que foram testadas em termos de eficácia para a 

transferência dos resultados junto às comunidades envolvidas, com objetivo de 

aplicá-las em próximos projetos que tenham as mesmas características dentro da 

instituição. 

6.2 Classificação da Pesquisa 

A avaliação da utilização das ferramentas tecnológicas foi realizada por meio 

de uma pesquisa de campo.  
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Quanto à natureza, esta pesquisa pode ser classificada como aplicada, uma 

vez que objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de 

problemas específicos, além de envolver verdades e interesses locais. 

Quanto à forma de abordagem do problema, pode-se classificar a pesquisa 

realizada para a discussão deste trabalho em pesquisa quali-quantitativa. 

Ela pode ser considerada dessa forma porque a pesquisa quantitativa 

considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir, em números, 

opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Essa forma de abordagem 

para análise requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas, como percentagem, 

média, moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de 

regressão, etc. Já a pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números.  

Do ponto de vista de seus objetivos, segundo Gil (1991), esta pesquisa pode 

ser considerada como exploratória, uma vez que visa proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo explícito ou a construir 

hipóteses. Essa forma de pesquisa envolve levantamento bibliográfico; entrevistas 

com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; análise 

de exemplos que estimulem a compreensão.  

Assim, do ponto de vista dos procedimentos técnicos, conforme Gil (1991), 

esta pesquisa também pode ser considerada como um levantamento, uma vez que 

envolveu a participação direta das pessoas no processo de coleta de informações 

sobre os comportamentos a serem conhecidos.  

6.3  Metodologia Aplicada  

Buscando responder às questões norteadoras apresentadas nesta 

dissertação, optou-se pela utilização de questionários estruturados contendo 

perguntas abertas, fechadas e de múltipla escolha. Visando obter um melhor 

resultado no processo avaliativo, decidiu-se também por avaliar as escolas e os 

professores beneficiados pelo programa. Os alunos são influenciados  

principalmente por passarem uma parte de suas vidas em um ambiente escolar que 

se diferencia dos demais pelas características que lhe são inerentes. Desta forma, 

foram elaborados três questionários dirigidos a três grupos de interlocutores 
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diferenciados: gestores educacionais (Apêndice I), professores (Apêndice II) e 

alunos (Apêndice III). 

Embora tenha sido desenvolvido um material explicativo, constituído pelos 

folders e cartazes, além do vídeo e do jogo, por meio dos quais se pretendia atingir 

todos os indivíduos dos municípios na área de abrangência da pesquisa, ou seja, os 

moradores do entorno dos reservatórios de Salto Santiago e Salto Osório, a 

avaliação da implantação do projeto ficou restrita ao público escolar uma vez que 

essa população, devido às características que apresenta, tais como concentração, 

regularidade e frequência em locais pré-determinados, possibilita, além da facilidade 

de distribuição dos instrumentos de pesquisa, maior fidedignidade dos resultados, 

considerando o universo de participantes do processo de avaliação. 

Com o questionário a ser preenchido pelo gestor da escola, pretendeu-se 

conhecer o perfil ambiental da escola. Formatado em um bloco único, este 

questionário apresentou oito questões abertas, mas de respostas simples, por meio 

das quais se buscou traçar o perfil da escola em relação ao número de professores 

que atuam, total de alunos matriculados, total de alunos que residem na zona rural 

e, principalmente, em relação ao desenvolvimento de projetos na área ambiental.  

Nas questões de número nove a doze buscou-se saber quais as ferramentas 

mais utilizadas nos projetos educacionais da escola, bem como solicitou-se uma 

avaliação sobre a participação e o envolvimento dos alunos nos projetos. Foram 

levantadas também, quais as principais dificuldades encontradas pelos professores 

que desenvolvem os projetos, e se recebem algum tipo de capacitação para essas 

ações.  

Nas questões de número treze a dezessete, procurou-se saber se a escola 

possui área arborizada, horta, ou outros espaços que podem ser utilizados para 

trabalhar Educação Ambiental, se na escola existe o processo de separação do lixo 

produzido pela comunidade escolar, qual o destino do lixo separado e se os 

professores realizam atividades com os alunos fora da escola e quais os principais 

locais utilizados pelos professores. Buscou-se, também, saber se a escola realiza 

visitas a campo, para trabalhar a realidade local sobre as questões ambientais. 

O segundo questionário, a ser preenchido pelos professores, foi dividido em 

três blocos. No primeiro bloco foram solicitadas informações pessoais do professor, 

objetivando conhecer suas vivências em relação à zona urbana ou rural, sua idade e 

tempo de atuação no magistério, bem como as disciplinas que leciona.  
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No segundo bloco, as questões eram relacionadas ao uso das tecnologias em 

sala de aula, para saber se o professor entende o jogo e o vídeo como tecnologias 

eficientes para a assimilação dos conteúdos, bem como a relação dele, professor, e 

de sua escola, com temas ambientais. 

No terceiro bloco, as perguntas foram direcionadas ao objeto da pesquisa, 

para se obter informações sobre as turmas nas quais foi aplicado o material do 

programa, em que momento pedagógico essa aplicação aconteceu, quais os 

aspectos que mais chamaram a atenção durante a aplicação e como o professor 

avalia a forma de trabalho com os conteúdos por meio deste tipo de material. Foram, 

também, solicitadas sugestões para a continuidade dos trabalhos em etapas 

posteriores, além de uma nota de zero a dez para o projeto, bem como informações 

sobre a contribuição do projeto ao trabalho em sala de aula.  

O questionário endereçado aos alunos foi organizado em dois blocos: no 

primeiro bloco, foram solicitadas informações para se traçar o perfil pessoal do aluno 

como sexo, idade, onde a criança viveu sua infância e onde reside no período em 

que foi aplicado o questionário, se na zona rural ou urbana, qual a profissão dos pais 

e há quanto tempo estuda nessa escola em que foi aplicada a pesquisa. No segundo 

bloco foram solicitadas informações específicas sobre o jogo e o vídeo e a 

assimilação dos conteúdos trabalhados de maneira lúdica. Desta forma, são 

solicitadas, aos alunos, informações sobre o jogo e o vídeo (interessante, instrutivo, 

chato, fácil, difícil complicado, pouco claro, sem objetivo, desanimador, gostoso) e 

sobre os conteúdos referentes aos corredores ecológicos e preservação ambiental, 

trabalhados com essa abordagem lúdica. 

Para a efetivação da avaliação, utilizou-se informações do protocolo de 

recebimento (Anexo I), assinado por cada diretor ou professor que recebeu o 

material, onde consta, o nome da pessoa (diretor ou professor), o endereço da 

escola e o número de telefone para contato. 

Com estas informações, foram realizadas ligações telefônicas para as 

escolas, verificando a utilização do material. Foi agendada diretamente com os 

professores que trabalharam o material com os alunos, a data de avaliação. 

O processo de avaliação aconteceu em maio de 2008. 

Em cada escola, procedia-se primeiramente a entrega do questionário para o 

gestor da escola, na sequência seguia-se para a sala de aula onde era feito a 
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entrega do questionário ao professor, no mesmo momento em que se distribuíam os 

questionários diretamente aos alunos. 

Quando finalizado o preenchimento pelos diretores, professores e alunos 

procedeu-se o recolhimento dos instrumentos de avaliação, e na sequência foi 

realizada a tabulação, a análise e discussão dos dados. 

6.4 Resultados e Discussões  

6.4.1 Resultado dos Questionários Aplicados às Escolas 

6.4.1.1 Perfil da Escola  

O perfil das escolas participantes desta pesquisa onde o material foi aplicado 

foi construído a partir da realização de entrevistas com gestores educacionais 

representados na maioria dos casos pelo diretor e, na sua ausência, pelo pedagogo. 

O número médio de professores por escola é de 31, a média de alunos por 

escola é de 519.  

Os colégios estaduais de Cachoeira, Lagoa Seca, Porto Santana e Núcleo 

Residencial Pindorama localizam-se exclusivamente nas zonas rurais dos 

municípios Candoi, Porto Barreiro e Quedas do Iguaçu respectivamente. Nestas 

escolas levantou-se uma quantidade total de 835 matriculados e 66 professores, o 

que indica uma relação de 12,6 alunos por professor. Note-se que na zona urbana 

esta relação é de 17,4 alunos por professor. 

As escolas localizadas nas zonas urbanas também apresentam alunos 

moradores da zona rural, na média estes representam 40 % do total de alunos. No 

Colégio Estadual Eurico Gaspar Dutra, por exemplo, 71 % dos alunos vêm da zona 

rural. A escola Nova Visão é a que tem o menor percentual de alunos que moram na 

zona rural (13,72 %). 

Estes resultados estão evidenciados na Tabela 4. 

Tabela 4 – Total de professores e alunos e os alunos que residem na zona rural por escola 

Escola 

 

Município Professores 

 

Alunos 

 

Alunos 

residem 

Zona rural 

Alunos 

Zona 

rural 

(%) 

Colégio Estadual Duque de Caxias Saudade do Iguaçu 33 704 362 51,42 

Colégio Estadual Eurico Gaspar Virmond 25 520 370 71,15 

Colégio Estadual Jonh Kennedy Quedas do Iguaçu 35 430 140 32,56 
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Escola 

 

Município Professores 

 

Alunos 

 

Alunos 

residem 

Zona rural 

Alunos 

Zona 

rural 

(%) 

Colégio Estadual José Armim Matt Chopinzinho 70 1273 304 23,88 

Colégio Estadual Nova Visão Chopinzinho 41 532 73 13,72 

Colégio Estadual Cachoeira Candoi 16 251 251 100 

Colégio Estadual Da Paz Candoi 26 370 225 60,81 

Colégio Estadual Lagoa Seca Candoi 17 300 300 100 

Colégio Estadual Dr. Paranhos São Jorge D‟Oeste 15 162 49 30,25 

Colégio Estadual Porto Santana Porto Barreiro 11 118 118 100 

Colégio Estadual Pindorama Quedas do Iguaçu 22 166 166 100 

Colégio Estadual Pe Sigismundo Quedas do Iguaçu 65 1400 500 35,71 

Média   31 519 238 59,95 

FONTE: Pesquisa de Campo/2008 

Em resposta a pergunta sobre desenvolvimento de projetos educacionais 

relacionados ás questões ambientais, apenas uma escola respondeu não estar 

desenvolvendo atualmente. As demais estão desenvolvendo projetos de reciclagem 

de lixo, horta orgânica para qualidade de vida e trabalhando temas sobre recursos 

naturais.  

A pergunta seguinte referia-se à participação e o envolvimento dos alunos nos 

projetos, sendo que 66,67 % das escolas responderam que consideram essa 

participação como alta e 33,33 % responderam ser média a participação dos alunos.  

Ao serem indagados sobre, ”Quais são as principais dificuldades encontradas 

pelos professores que desenvolvem projetos?”, metade dos diretores participantes 

da pesquisa respondeu como principais dificuldades para desenvolver os projetos a 

falta de recursos financeiros. Foi ainda pontuada a falta de envolvimento e 

comprometimento das pessoas, dificuldades com infraestrutura para saídas a campo 

e também para encontrar palestrantes que falem sobre os temas dos projetos. 

Observa-se, aí, uma carência de educadores ambientais, que seriam os 

profissionais qualificados para desenvolverem essas ações, realizarem palestras e, 

conforme se solicita na questão seguinte, capacitar os professores para o 

desenvolvimento de ações de educação ambiental. 

A Tabela 5 apresenta a posição das escolas com relação a projetos 

específicos de EA. Entre as escolas pesquisadas, três responderam que seus 

professores são treinados para a realização de projetos de educação ambiental na 

escola. Em relação à área arborizada, seis escolas informaram que possuem esse 
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espaço, mas salientam que a área arborizada a que se referem é representada pela 

horta escolar e pelo jardim. 

Quanto à separação do lixo, quatro escolas responderam que sim, e duas 

informaram que não o fazem. Entre as escolas que responderam positivamente, 

encontrou-se o esclarecimento de que separam o papel. 

Quanto à realização de atividades com os alunos fora da escola, três gestores 

responderam que realizam, sim, e os locais escolhidos são parques, campos, 

bosques, trilhas e reservas ecológicas, usina hidrelétrica, museu e propriedades 

particulares. 

Tabela 5 – Informações sobre projetos na escola 

  Informações sim não Algumas 

vezes 

Professores são treinados 3 0 3 

Escola possui área arborizada 6 0 0 

Existe separação de lixo 4 2 0 

Realizam atividades com alunos fora escola 3 1 2 

Escola realiza visitas a campo 3 1 2 

FONTE: Pesquisa de Campo/2008 

Para corroborar com as respostas das escolas, buscamos a citação do 

Relatório Jacques Delors para a UNESCO que apresenta uma análise sobre as 

questões que afetam a educação, em nível mundial e aponta propostas de 

encaminhamento de ações que possam contribuir para a formação do cidadão do 

futuro, sem descuidar da formação em princípios éticos fundamentais para o 

desenvolvimento e convivência do ser humano (DELORS, 2002). Ele esclarece que 

a educação deve buscar a formação do indivíduo preparando-o para a convivência 

com o outro, mas uma convivência baseada na racionalidade e na reflexão crítica, 

objetivando dar a cada um, durante sua vida, oportunidade de participar, de maneira 

ativa e efetiva, na construção de um projeto de sociedade em que o respeito à vida, 

em todas as suas formas e manifestações, seja o maior princípio a ser observado. 

Numa ação educacional voltada para esses objetivos, a educação ambiental 

não poderia estar excluída, uma vez que se espera que sejam desenvolvidas 

habilidades e utilizados instrumentos tecnológicos necessários à solução dos 

problemas sociais e, principalmente, ambientais. A educação ambiental favorece o 

desenvolvimento de atitudes que levem à participação das comunidades na 
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preservação do equilíbrio ambiental, por meio de realização de um conjunto de 

atividades, práticas e ideias que oportunizem ao ser humano conhecer e utilizar os 

recursos do ambiente com parcimônia.  

6.4.2 Resultados dos Questionários dos Professores 

6.4.2.1 Perfil dos Professores 

Onze professores do sexo feminino, com idades variando entre 24 e 44 anos 

coordenaram a aplicação das ferramentas tecnológicas em questão. Em sua maioria 

atuavam - quando da realização do presente levantamento de dados - no ensino 

médio e no fundamental há mais de treze anos, sendo que dois tem 20 e 21 anos de 

profissão e viviam em zonas urbanas. Durante sua infância, quatro deste grupo de 

onze professores morou em zonas rurais dos municípios do entorno: Guarapuava, 

Candói, Quedas do Iguaçu, Laranjeiras do Sul e Chopinzinho. Alguns viveram em 

outros estados. Detectou-se também na pesquisa, que, três dos professores 

entrevistados tem menos de dez anos de trabalho, sendo também, os mais jovens 

da equipe com idade inferior a 30 anos. 

Dados Pertinentes ao Objeto da Pesquisa 

Com relação à utilização de material audiovisual, todos os professores 

reafirmaram ser importante o uso destes materiais em suas aulas, e disseram 

acreditar que um jogo e um vídeo podem ser ferramentas que contribuam para o 

aprendizado dos alunos. 

Na terceira questão desse bloco solicitou-se que os professores 

assinalassem, por ordem de importância, as ferramentas (tecnologias) que eles 

considerassem mais eficientes para assimilação dos alunos, numa tabela de 

valoração em que 1 representava o mais importante e 10 o menos importante. Cada 

professor podia assinalar mais de um item. A atribuição de valores entre 1 e 5 foi 

considerada como de eficiência alta para média. Do mesmo modo, a atribuição de 

valores entre 5 e 10 foi de média para baixa. A predominância de valores próximos a 

1 implicou na percepção de alta eficiência. Na mesma medida, a predominância de 

valores próximos a 10 implicou em baixa eficiência.   

Nesse aspecto observou-se que as opiniões ficaram muito divididas, 

conforme apresenta o gráfico da Figura 6. 
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82% dos professores enxergam a aula tradicional como sendo o meio mais 

importante na pratica do ensino. Os livros, igualmente à aula tradicional, também 

foram considerados com maior grau de importância para 27 % dos entrevistados. 

Já para todos os professores, os cartazes foram considerados como de baixa 

importância. Num grupo de onze professores, apenas um considerou esta 

ferramenta como de alta importância. Os cartazes não se caracterizam como 

ferramenta didática tradicional. No entanto, este elemento didático foi apresentado 

aos professores para suas considerações em relação ao grau de importância, por 

fazer parte do conjunto de ferramentas tecnológica utilizadas no Programa de 

Educação Ambiental e avaliada por esta dissertação. 

Quanto à percepção dos professores sobre o trabalho com desenhos (numa 

escala em que o mais importante é 1 e o menos importante é 10), 50 % atribuíram 

nota quatro, enquanto os outros 50 % consideraram esta atividade menos 

importante. 

Já os vídeos, ao contrário de cartazes, desenhos e cartilhas, foram apontados 

pelos professores como ferramenta mais eficiente na transmissão de 

conhecimentos, ainda que não no mesmo grau que as aulas tradicionais e os livros. 

Do total de 11 professores, cinco atribuíram nota 2 e seis professores atribuíram 

nota 3. 

A utilização dos jogos foi considerada de alta para média importância por 

73 % dos professores entrevistados, enquanto o teatro e a trilha foram considerados 

de média para alta importância por aproximadamente 20 % dos professores. 

Isto pode ser explicado em função de algumas atividades demandarem uma 

transformação na percepção do espaço ou sua substituição. A utilização de jogos ou 

atividades teatrais, por exemplo, implicam em uma transformação da sala de aula. 

Já as atividades relacionadas à trilha acontecem em outro ambiente, criando uma 

dificuldade maior na utilização deste meio. 

A avaliação da percepção dos professores sobre procedimentos didáticos 

pedagógicos elencou um conjunto de ferramentas que dão conta da maioria das 

opções disponíveis. Entretanto, caso esses professores considerassem alternativa, 

foi-lhes solicitado que indicassem apenas a opção “outras”. Diante da valoração 

atribuída pelos professores a esta alternativa, predominância do valor 10, isto é, 

baixa importância, considera-se que estes, não levaram em conta nenhuma outra 

ferramenta complementar as sugeridas, ou desconhecem. 
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A incorporação dos jogos à educação constitui-se numa forma de satisfazer a 

necessidade de aliar o lúdico à aprendizagem, com o objetivo de facilitar a aquisição 

do conhecimento, conforme Leite (2003), para quem o trabalho com a tecnologia, 

em sala de aula, oportuniza a criação de condições para que o aluno consiga 

relacionar-se com as demais tecnologias, no contexto social, apropriando-se delas 

como sujeito. Para a autora, “a escola tem o papel de garantir que a cultura, a 

ciência e a tecnologia, contribuam para que a iniciação dos alunos no domínio do 

seu manuseio, permita uma melhor interpretação, bem como  possibilidades de 

criação e  recriação de conceitos”. 

O gráfico mostrado na Figura 6 apresenta a percepção dos professores 

quanto á importância atribuída a cada uma das ferramentas a eles apresentadas. 

 

Figura 6 – Percepção dos professores sobre as ferramentas 

Na pergunta referente ao contato com temas ambientais, todos os 

Professores responderam afirmativamente já ter trabalhado com temas ambientais 

utilizando livros, cursos, revistas, artigos, filmes, palestras, projetos e também 

congressos. O único item que não foi utilizado foi o de passeatas. 

Outra pergunta apresentada referia-se ao que o professor pensa em relação 

ao desenvolvimento de ações concretas de educação ambiental nas escolas, se 

seria suficiente uma breve sensibilização teórica dos alunos ou se acham que não 

cabe às escolas qualquer ação no domínio da educação ambiental. Os professores 
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participantes da pesquisa entendem que as escolas deveriam ter ações concretas 

de educação ambiental.  

Com relação à pergunta: se o município desenvolve algum projeto ou ação 

em educação ambiental, dos onze professores que assinalaram a resposta, oito 

sabem que o município desenvolve o projeto de coleta de lixo e preservação do 

meio ambiente, os demais disseram desconhecer a existência de projetos de 

educação ambiental em seus municípios.  

Na escola, nove professores responderam que são desenvolvidos projetos 

sobre coleta seletiva de lixo, plantação de árvores, visitas a locais conservados 

ambientalmente, palestras e conferência do meio ambiente. 

À pergunta “Você, enquanto professor desenvolve ou já desenvolveu ações 

e/ou projetos pedagógicos em educação ambiental?“, todos responderam que 

desenvolvem, sim, projetos em educação ambiental, utilizando ferramentas e 

práticas como gincana do meio ambiente, vídeos, palestras, reciclagem de lixo, 

preservação da água, massa de modelar na feira de ciências, passeios e a própria 

natureza.  

Perguntados se sentem necessidade de desenvolver ações e/ou atividades 

de educação ambiental em sua escola, todos responderam afirmativamente, 

apontando projetos relacionados à preservação da mata ciliar e das nascentes e 

projetos sobre arborização. Porém, relataram a falta de recursos e de profissionais 

especializados para apoio a estas atividades. Ainda, segundo eles, as ferramentas a 

serem utilizadas poderiam ser teoria, vídeos, jogos, ação coletiva para limpeza de 

rios e outras específicas para cada projeto. 

Dados sobre a Aplicação do Jogo de Educação Ambiental 

Para avaliar a importância dada pelos professores ao material apresentado, 

procurou-se conhecer o momento de sua aplicação. Buscou-se identificar se este 

momento se deu após trabalhos relacionados a conteúdos de EA, discussões sobre 

agressões ao meio ambiente ou apresentação do vídeo “Corredores Ecológicos”, o 

que demonstraria por parte dos professores a percepção de maior importância. 

Por outro lado, se o momento da aplicação acontecesse como forma de 

relaxamento ou em dias de baixa freqüência escolar, isto revelaria por parte dos 

professores a atribuição de menos importância a esta atividade. 
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Com base nas respostas apresentadas pelos professores, conforme 

apresentado na Tabela 6 evidenciou-se que os professores deram grande 

importância ao material, pois 73 % aplicaram a atividade com o jogo após trabalhar 

conteúdos de Educação Ambiental e 64 % dos professores após a apresentação do 

vídeo Corredores Ecológicos, ainda, 36 % optou em utilizá-los como atividade de 

avaliação e fixação de unidade didática. 

Essa ação dos professores insere-se na concepção de educação ambiental 

considerada como o processo de formação e informação social orientado para o 

desenvolvimento de consciência crítica sobre a problemática ambiental, conforme a 

Proposta de Resolução CONAMA (02/85), compreendendo-se como crítica a 

capacidade de captar a gênese e a evolução dos problemas ambientais, tanto em 

relação aos seus aspectos biofísicos, quanto sociais, políticos, econômicos e 

culturais.   

Tabela 6 – Quantidade de professores x momento de aplicação do jogo e vídeo 

Informação  Nº Prof. 

Após o trabalho c/ conteúdos relacionados à educação ambiental  7 

Após discussão sobre agressões humanas ao meio ambiente 5 

Após atividade de avaliação, como relaxamento 1 

Após apresentação vídeo sobre corredores ecológicos 8 

Como atividade de avaliação e fixação de unidade didática 5 

FONTE: Pesquisa de Campo/2008 

Observação do Professor Durante as Atividades 

Mais da metade dos professores durante a aplicação do material tiveram a 

sua atenção despertada em razão do interesse demonstrado pelos alunos 

evidenciados nas perguntas que fizeram, na facilidade em entender os conceitos e 

as regras do jogo e do vídeo, no espírito de competição existente entre os alunos e 

na importância da realização da atividade. Esses resultados podem ser observados 

na Tabela 7. 

Tabela 7 – Aspectos que mais chamaram a atenção do professor durante a(s) atividade(s) 

Aspectos  Nº Prof. 

Interesse dos alunos pelo jogo e pelo vídeo 9 

Perguntas que fizeram sobre assuntos que não conheciam 6 

Facilidade em entender as regras do jogo 6 

Facilidade em entender os conceitos do jogo e do vídeo 6 
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Aspectos  Nº Prof. 

Espírito de competição existente entre os alunos 5 

Reflexões despertadas sobre as questões do meio ambiente 7 

Interesse dos alunos pelos temas abordados 7 

Importância da realização de atividades semelhantes... 5 

FONTE: Pesquisa de Campo/2008 

Quanto à Abordagem dos Conteúdos  

Segundo Marcelino (1990), o jogo é atividade presente na experiência de vida 

do homem, aparece em todas as idades sendo, portanto, atividade presente na 

experiência de vida humana. O autor afirma ainda que, a utilização de jogos como 

atividade pedagógica em qualquer nível, longe de ser entendida como passa tempo, 

brincadeira sem sentido, ou possibilidade de se exercitar a ordem e a obediência 

assegurada pelas regras que impõem se constitui em oportunidade de introduzir, no 

cotidiano escolar, prazer, alegria e descontração na construção do conhecimento.  

Neste sentido os professores, ao refletirem sobre a forma de abordagem dos 

conteúdos através do jogo, 45 % dos mesmos consideram a abordagem, além de 

interessante, motivadora. Já 36 % a consideraram como apenas motivadora.  

Indagados sobre sugestões para o desenvolvimento dos trabalhos em anos 

subsequentes, os professores enumeraram conforme abaixo os temas com os quais 

gostariam de trabalhar: 

 projeto de reciclagem (lixo escolar) envolvendo alunos, professores e 

funcionários; 

 que sejam feitos outros projetos similares; 

 mais vídeos sobre o assunto; 

 conhecer a usina mais próxima, entrar em contato com a natureza; 

 dar continuidade ao projeto “Corredores Ecológicos”, e sempre ter 

projetos com estes temas. 

Solicitados a atribuírem uma nota para o projeto “Corredores Ecológicos”, 

quatro professores atribuíram nota dez, justificando que um projeto bem feito é uma 

saída para ajudar o meio ambiente e também porque despertou no aluno o interesse 

sobre os temas abordados, principalmente o tema corredor ecológico. Dois 

Professores, dos que deram nota dez, disseram ainda que o jogo fixa o conteúdo e 

contribui para o entendimento do aluno. 
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Um professor atribuiu nota nove, dizendo que os alunos gostaram e facilitou o 

aprendizado sobre o tema. 

Cinco atribuíram nota oito para o projeto, alegando que ajudou no interesse 

dos alunos, complementou o conteúdo e que o projeto deveria ser aplicado com 

mais frequência. 

Um professor deu nota sete, e achou que o projeto foi interessante.  

Independente da nota atribuída por cada professor, todos responderam que o 

projeto contribuiu com o trabalho em sala de aula para fixação do conteúdo 

relacionado com lixo, poluição e para o projeto de arborização existente em uma 

escola. Além disso, colaborou com os temas que são abordados nas disciplinas. 

Acrescentaram ainda que o projeto contribuiu: 

 para um melhor entendimento das temáticas ambientais, e; 

 para o desenvolvimento do aluno. 

Observa-se que os professores, embora demonstrem boa vontade e 

executem ações educativas com vistas à preservação ambiental, ainda se 

ressentem da falta de programas voltados à sua formação profissional, que lhes 

permitam ter mais segurança ao tratar desses assuntos. Outro fator bastante 

mencionado por eles, é a falta de recursos financeiros para desenvolver projetos 

extra-curriculares em suas escolas. 

6.4.3 Resultados dos Questionários dos Alunos 

6.4.3.1 Perfil Pessoal dos Alunos 

Foram entrevistados 348 alunos sendo que 182 informaram residir na zona 

urbana, o que representa 52,30 % do total e 166 na zona rural de seus municípios, 

representando 47,70 % do total de alunos.   

Essa distribuição do universo populacional da pesquisa justifica-se pela 

própria formação social e econômica da região a qual, conforme o Relatório 

LACTEC, 2007 reflete os traços da ocupação de agricultores, em sua maioria 

colonos vindos dos Estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, cujos 

núcleos populacionais foram, pouco a pouco, dando origem a vilas, bairros, distritos 

e, posteriormente, cidades. Por isso, apresenta certo equilíbrio na distribuição 

populacional e, também, porque os limites entre uma zona e outra são bastante 

tênues ou se interpenetram. Outro detalhe apontado por esta pesquisa, é que a 
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maioria das mães dos alunos (71 %), tem como profissão: donas de casa, 

empregadas domésticas, agricultoras, babas, zeladora e outras. São poucas, as 

mães que foram declaradas com profissões que indicam possuírem nível médio e 

superior de educação, apenas 14 %.  

Já para os pais, as profissões predominantes no grupo de alunos 

pesquisados foram de agricultor, motorista, pedreiro e caminhoneiro, com 77 %. 

Apenas um pai foi declarado como engenheiro civil. Quatro são professores e os 

demais foram apontados como outras profissões: mecânico industrial, funcionários 

públicos, eletricistas, gerentes, totalizando os 23 % restante. 

A maioria dos alunos participantes da pesquisa, em número de 207, estão na 

quinta série, o que corresponde a 59,48 % do universo pesquisado, seguidos dos 

alunos da sexta, em número de 112, que corresponde a 32,18 % dos participantes  e 

o restante, um total correspondente a 29 alunos, estão na sétima série, o que 

corresponde a um percentual de 8,33 %. Ressalta-se que apenas uma turma de 

sétima série fez parte da pesquisa para a avaliação das ferramentas tecnológicas, 

por ter sido a única a ser beneficiada pelo programa de EA no conjunto de escolas 

(11) participantes deste processo avaliativo. 

A idade média dos alunos evidenciada na pesquisa é de 11 anos para os 

alunos de quinta série, 12 anos para os da sexta série e 13 anos para os alunos que 

estão na sétima série. 

O desvio padrão das idades, conforme apresentado na Tabela 8, é de 1 ano 

nas 5ª e 6ª séries, o que significa que os alunos estão na idade correta para cada 

série, o que denota não haver qualquer tipo de defasagem. Já na sétima série o 

desvio é de aproximadamente 1,5 anos (um ano e meio) demonstrando um princípio 

de defasagem na idade dos alunos para esta série. Foi detectado no momento da 

pesquisa que havia na sétima série um aluno do sexo masculino com 17 anos, dois 

com 15 e cinco com 14 anos de idade. Para os alunos do sexo feminino foram 

detectadas duas alunas com 16 anos e outras duas com 14. Os demais alunos têm 

entre 12 e 13 anos de idade, estando, desta forma, com a idade correta para a série. 

Tabela 8 – Total de alunos por série, por idade e desvio padrão 

Série Alunos 

por série 

 

% 

Idade 

Média 

Desvio padrão 

das idades 

5ª 207 59,48 11 1,14 

6ª 112 32,18 12 1,08 
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Série Alunos 

por série 

 

% 

Idade 

Média 

Desvio padrão 

das idades 

7ª 29 8,33 13 1,42 

Total 348 100,00   

FONTE: Pesquisa de Campo/ 2008 

O questionário de pesquisa dirigido aos alunos buscava informações, no 

primeiro bloco, também sobre o sexo dos participantes.  Assim, dos 207 alunos da 

5.ª série, pôde-se observar que 107 são meninos e 100 são meninas, o que equivale 

a um percentual de 51,69 % e 48,30 %, respectivamente.  Na 6.ª série, 55 são 

meninos e 55 são meninas, num total equilibrado de 50 % para cada grupo. Na 7.ª 

série, encontram-se 12 meninos, num percentual de 41,38 % e 17 meninas, 

perfazendo um total de 58,62 %. Estes resultados encontram-se na Tabela 9. 

Com base no levantamento realizado verificou-se que há uma maior evasão 

por parte de alunos do sexo masculino na 7ª série, conforme se observa na Tabela 

9. Esta evasão é mais intensa nas zonas urbanas, pois de um total de 9 alunos 

matriculados na 7ª série, que participaram da pesquisa, apenas 2 são meninos, 

enquanto na série anterior estes eram 23 de um total de 41. 

Tabela 9 – Total de alunos por série e sexo                                   

Série Masc % Fem % Total 

5ª 107 51,69 100 48,30 207 

6ª 55 50 55 50 110* 

7ª 12 41,38 17 58,62 29 

Total 174  172  346 

FONTE: Pesquisa de Campo / 2008 

* dois alunos não informaram o sexo 

6.4.3.2 Dados sobre o Jogo e o Vídeo 

No segundo bloco são solicitadas, aos alunos, informações sobre o jogo e o 

vídeo e são oferecidas diversas alternativas para a resposta, para que os 

participantes da pesquisa caracterizem o material (no caso o jogo e o vídeo) 

atribuindo-lhes qualidades que permitam concluir sobre o índice de aceitação 

apresentado. Nesse bloco, também são apresentadas frases a serem assinaladas 

pelos participantes da pesquisa sobre os conteúdos referentes aos corredores 

ecológicos e preservação ambiental, trabalhados com abordagem lúdica, mediada 

pelo vídeo e pelo jogo. 
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As opções de resposta que mais pontuaram na opinião dos alunos foram de 

que o jogo é interessante, com um percentual de 71,55 % dos alunos. Para 65,23 % 

o jogo é gostoso e 59,20 % consideram o jogo fácil. A opção “instrutivo” foi escolhida 

por 33,33 % dos alunos (Tabela 10). 

As meninas foram as que mais pontuaram as opções “interessante e 

gostoso”, sendo 207 apontamentos realizados pelo sexo feminino e 179 pelo sexo 

masculino. Isto pode ter explicação no fato da maioria das meninas estarem em 

faixa etária condizente para as séries. O que já não ocorre com os meninos, onde 

muitos apresentam idades superiores às esperadas para 5ª, 6ª e 7ª séries, 

evidenciando que o material desenvolvido se adéqua melhor à faixa etária até os 13 

anos. 

Igualmente, procurou-se saber qual o perfil dos alunos que escolheram as 

opções “pouco claro e chato” totalizando 40 apontamentos. Destes 40 

apontamentos, 17 foram feitos por meninas e 23 por meninos. Mais uma vez aqui 

pode-se verificar a influência da faixa etária, sendo, os meninos, a maioria a 

pontuarem estas duas opções. 

O jogo é considerado como um momento ou um espaço privilegiado para que 

as crianças recriem a realidade vivida e, assim, possam melhor compreendê-la.  

Neste sentido, o jogo é visto como um espaço de experimentação de regras, de 

troca de experiências, de afinamento de habilidades, de interação social, de 

comunicação, de aprendizagem e de aquisição de novos conceitos.  

A resposta de que o jogo é interessante articula-se também à concepção de 

Piaget (1993), para quem a aprendizagem com crianças deve contemplar a 

brincadeira e o jogo, atividades interessantes e estimuladoras, que contribuem para 

a facilitação da preparação para o exercício da vida social e da atividade construtiva 

da criança. Na escola, a utilização do jogo contempla duas funções educativas, 

quais sejam, a função lúdica, na qual a criança encontra prazer ao jogar, e uma 

função educativa, através da qual o jogo ajuda a desenvolver o conhecimento da 

criança e sua compreensão do mundo. Considera-se que esta última função também 

esteja bastante articulada aos propósitos do uso do jogo como ferramenta de 

transferência de conhecimento uma vez que as respostas dadas pelos participantes 

da pesquisa atribuem ao jogo características como “interessante”, “gostoso”, “fácil” e 

“instrutivo”. 
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Tabela 10 – Opinião sobre o jogo e o vídeo  

 

Nº 

 

Resposta 

         Jogo            Vídeo 

Alunos % Alunos % 

1 Interessante 249 71,55 215 61,78 

2 Instrutivo 116 33,33 97 27,87 

3 Chato 15 4,31 15 4,31 

4 Fácil 206 59,20 133 38,22 

5 Difícil 20 5,75 17 4,88 

6 Complicado 35 10,05 42 12,06 

7 Pouco claro 34 9,77 23 6,6 

8 Sem objetivo 12 3,45 11 3,16 

9 Desanimador 12 3,45 13 3,74 

10 Gostoso 227 65,23 188 54,02 

FONTE: Pesquisa de Campo / 2008 

Para o vídeo, as respostas com maior percentual são as mesmas que para o 

jogo. A opção “interessante” foi escolhida por 61,78 % dos pesquisados, a opção 

“gostoso” por 54,02 %, “fácil”, 39,08 % e para a opção “instrutivo”, 27,87 %. 

Para as opções “chato e pouco claro” os percentuais foram respectivamente 

de 4,31 e 6,6 %.  

Conforme Moran (1995) “as linguagens da TV e do vídeo respondem à 

sensibilidade dos jovens e da grande maioria da população adulta” porque “são 

dinâmicas, dirigem-se antes à afetividade do que à razão”.  Além disso,  

a linguagem audiovisual desenvolve múltiplas atitudes perceptivas: solicita 

constantemente a imaginação e reinveste a afetividade com um papel de mediação 

primordial no mundo, enquanto que a linguagem escrita desenvolve mais o rigor, a 

organização, a abstração e a análise lógica.(...) O vídeo parte do concreto, do visível, do 

imediato, próximo, que toca todos os sentidos(id.,ib.).  

Pelo fato de atingir essa multiplicidade perceptual, Moran (1995) afirma que a 

linguagem do vídeo permite que a mensagem seja vista, sentida, experienciada 

sensorialmente, além do fato de que a narração aproxima o texto do espectador, 

contribuindo para que as imagens, os sons e o movimento, sejam reunidos num 

mesmo âmbito de compreensão.  

Observa-se, pelas respostas assinaladas, que efetivamente o vídeo contribuiu 

para uma melhor compreensão dos conteúdos trabalhados, uma vez que a maioria 

dos participantes da pesquisa assinalou a opção “interessante”, seguida da opção 
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“gostoso”. Isso significa que o desenvolvimento do conteúdo do Programa de 

Educação Ambiental com o vídeo como apoio atingiu o público-alvo. Conclui-se, 

também, que o uso do vídeo complementa de forma satisfatória as atividades do 

programa. 

Frases Consideradas Corretas pelos Alunos 

A Tabela 11 apresenta as frases e os percentuais de resposta dos alunos. 

Nesse item, a grande maioria dos alunos, com um percentual equivalente a 

94,54 %, escolheu como correta a frase 4, “O lixo da sua casa deve ser separado, 

para aproveitar aqueles que podem ser reciclados”.  

Depreende-se dessa resposta que os alunos assimilaram, de maneira 

bastante consistente, o conceito de reciclagem trabalhado durante a apresentação 

do vídeo e fixado durante o jogo.  Observa-se, conforme resultado da pesquisa 

aplicada a professores e diretores que algumas escolas já vinham trabalhando com 

separação de lixo, desenvolvendo projetos voltados à conscientização das 

comunidades escolares quanto à importância da coleta seletiva para a preservação 

do meio ambiente. 

Também a frase 1, “Não se deve retirar a vegetação das margens dos rios”,  

foi escolhida como correta por 90,80 % dos alunos, o que permite que se afirme que 

o conceito de preservação da mata ciliar também está bem fixado. 

A frase 6, “O dono de propriedade rural (sítio, chácara ou fazenda) deve 

manter uma área de floresta nativa preservada”, foi escolhida como correta por 

89,66 % dos alunos que responderam ao questionário. 

O percentual de respostas a essa pergunta permite afirmar que a preservação 

de áreas de floresta nativa é um conceito que foi bastante internalizado pelos alunos 

e facilita alcançar o objetivo de criação e existência de corredores ecológicos, 

garantindo uma maior área de proteção ambiental formada pela reserva legal de 

cada propriedade, tema tratado no material apresentado aos alunos. 

As frases com menor percentual são as de número 5, “É melhor retirar todas 

as árvores em volta das nascentes dos rios, para que as pessoas possam ver essas 

nascentes”, respondida por 21 crianças, com um percentual de 6,03 % das 

respostas ao questionário e a frase 2, “Os esgotos das casas podem ser despejados 

direto nos rios ou no solo”, com um total de 20 respostas e um percentual de 5,74 %. 
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No entanto, causa ainda preocupação o fato de respostas como a da questão 

12, “É correto trazer uma espécie de animal ou planta de região distante para a sua 

região”, terem recebido 73 respostas, o que caracteriza um percentual de 20,97 % 

do total. Os alunos não percebem, ou ainda não foram orientados de que transportar 

animais ou plantas de uma região para outra pode colocar em risco a questão da 

sobrevivência das espécies.  

Outra questão cujas respostas sinalizam que deve haver maior preocupação 

com o assunto é a questão 10, “Não se deve lavar vasilhas de agrotóxicos nos rios e 

fontes”. Considerando-se o trabalho desenvolvido, é de se supor que a poluição das 

águas com material tóxico ainda é um aspecto a ser tratado com mais atenção e 

cuidado com esse grupo, para que haja a internalização do conceito. 

Percebe-se que, pelo percentual das respostas dos alunos, os conceitos 

referentes à caracterização e preservação dos corredores ecológicos foram 

internalizados pela maioria dos alunos. 

Tabela 11– Frases consideradas corretas  

Nº  Frases    Alunos         % 

1 Não se deve retirar a vegetação das margens dos rios     316          90,80 

2 Os esgotos das casas podem ser despejados direto nos rios ou no solo      20             5,74 

3 É melhor retirar todas as árvores em volta das nascentes dos rios, para que 

as pessoas possam ver essas nascentes 

     44           12,64 

4 O lixo de sua casa deve ser separado, para aproveitar o que pode ser 

reciclado 

    329          94,54 

5 Dono de propriedade rural pode desmatar todo o seu terreno      21             6,03 

6 Dono de propriedade rural deve manter área de floresta preservada     312          89,66 

7 Árvores nas margens de rios devem ser cortadas para que a luz do sol 

aqueça a água 

     34             9,77 

8 Lixo da sua casa deve ser deixado na floresta, assim ele não contamina as 

águas das nascentes 

     25             7,18 

9 Não se deve levar animais da floresta para dentro da sua casa e 

domesticá-los 

    255          73,28 

10 Não se deve lavar vasilhas de agrotóxico nos rios e fontes     244          70,11 

11 Embalagens de agrotóxico devem ser deixadas na mata ou no meio da 

plantação, nunca no quintal da sua casa, pois podem contaminar você e 

sua família 

     53           15,22 

12 É correto trazer uma espécie de animal ou planta de região distante para a 

sua região 

     73           20,97  

FONTE: Pesquisa de Campo/ 2008 
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Aprendizado por Meio do Jogo e do Vídeo 

“O homem precisa aprender a cuidar da natureza”, foi a frase escolhida por 

94,55 % dos alunos para identificar o que aprenderam com o jogo e o vídeo. Para 

94,27 %, a frase 5, “Os animais precisam da floresta para sobreviver”, também fez 

parte do aprendizado. Em seguida está a frase 2, “Preservar as florestas, as águas 

dos rios e das nascentes é garantir a vida de todos os seres vivos inclusive dos 

animais” conforme apresentado na Tabela 12, foi escolhida por 93,98 % dos alunos 

como correta. 

Apenas 2,59 % escolheram a frase 6, “O homem pode cortar árvores das 

florestas, para vender a madeira”.                               

Isto demonstra que o trabalho que já vem sendo realizado pelas escolas, 

através dos projetos extracurriculares executados com os alunos, e também de 

projetos desenvolvidos pelos municípios da região, que os alunos participantes do 

Programa de EA “Corredores Ecológicos” reforçaram o conhecimento com o 

programa e entenderam a concepção de que, para que a livre circulação das 

espécies ocorra sem dificuldades ou interferências, em seu habitat, esse precisa 

estar inteiro, sem fragmentação, sem a existência de espaços vazios que poderão 

ser aproveitados por espécies oportunistas ou invasoras ou pelo homem, o que 

comprometeria o equilíbrio natural das espécies desse habitat. Foi bastante 

importante o entendimento e as respostas dos alunos a essas perguntas, que 

configuram a preocupação com o papel do homem em relação ao meio ambiente. 

Tabela 12 – Aprendizado obtido através do jogo e vídeo 

Nº   Frases Alunos % 

1 O homem precisa aprender a cuidar da natureza  330 94,55 

2 Preservar as florestas, as águas dos rios e das nascentes é garantir a 

vida de todos os seres vivos inclusive dos animais 

328 93,98 

3  Os animais podem viver no quintal da sua casa 34 9,77 

4  Para formar um corredor ecológico é preciso plantar árvores 208 59,60 

5  Os animais precisam da floresta para sobreviver   329 94,27 

6  O homem pode cortar árvores das florestas, para vender a madeira 9 2,59 

FONTE: Pesquisa de Campo/2008 
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Aprendizado sobre Corredores Ecológicos 

Para os alunos participantes da pesquisa, foram apresentadas três questões 

para evidenciar o que eles definem como corredor ecológico, conforme descritas na 

Tabela 13.  

Tabela 13 – Aprendizado sobre corredor ecológico 

Nº   Frases Alunos % 

1 Uma floresta, só com árvores altas, sem a vegetação mais baixa, 

onde você pode ver os animais, você pode deixar o lixo de sua casa 

nesta floresta, seu pai pode retirar madeira dessa floresta 

       19 5,44 

2 Uma floresta com mata bem fechada onde se pode dizer que é a casa 

e o caminho dos animais 

     296 86,00 

3  Ou ainda um corredor ecológico pode ser uma parte de floresta, uma 

grande parte de plantação e outra  cheia de casas e ruas 

       64 18,33 

FONTE: Pesquisa de Campo/2008 

Apresentadas essas opções, observa-se que a primeira das frases, que 

define corredor ecológico como sendo “Uma floresta com mata bem fechada onde 

se pode dizer que é a casa e o caminho dos animais” foi a frase escolhida por 296 

alunos, o que representa um percentual de 86 % dos participantes da pesquisa. 

Deste total 56 % são do sexo feminino, num total de 153 meninas e 44 % do sexo 

masculino, sendo 143 meninos.  

Um total de 64 alunos, o que corresponde a 18,33 % do público pesquisado, 

optou pela frase “Parte de uma floresta com casas e ruas como definição de 

corredores ecológicos”.  

Alguns alunos escolheram as frases 2 e 3 como resposta, motivo pelo qual o 

percentual ultrapassa os 100 %. 

Para um total de 19 alunos, correspondente a um percentual de 5,44 % dos 

participantes da pesquisa, um corredor ecológico é “uma floresta só com árvores 

altas, sem a vegetação mais baixa, onde você pode ver os animais, pode jogar lixo 

de sua casa nesta floresta, seu pai pode retirar madeira dessa floresta”. 

Um grande percentual (87,10 %) de alunos optou pela frase que se apresenta 

como a melhor definição de corredor ecológico, demonstrando que o conteúdo 

apresentado pelo jogo e pelo vídeo, reforçou o saber desses sobre o assunto.  

Porém, um número significativo de pesquisados (83 alunos) ainda não 

internalizaram conhecimento sobre o que seja, verdadeiramente, um corredor 
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ecológico e qual a sua importância para a sobrevivência das espécies. Neste 

sentido, Hurd (1998) apud Lorenzetti e Delizoicov, (2001) afirma que as 

características que permitirão aos alunos adaptar-se ao mundo variável da Ciência e 

da Tecnologia, “não são ensinadas diretamente, mas estão embutidas no currículo 

escolar, em que os alunos são chamados a solucionar problemas, a realizar 

investigações, a desenvolver projetos em laboratório de apoio e experiências de 

campo. Ainda segundo este mesmo autor “estas atividades são compreendidas 

como preparação para o exercício da cidadania”. 

Evidencia-se, aqui, a necessidade de que outras iniciativas, de âmbito 

estadual ou municipal, sejam realizadas para que não só alunos, mas também à 

população entenda a importância da preservação dos remanescentes florestais da 

região, bem como a necessidade de que ações educacionais aconteçam de maneira 

sistematizada, para que haja o desenvolvimento de um trabalho de preservação do 

meio ambiente, realizado pela população em parceria com os órgãos públicos. 
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7 CONCLUSÃO 

Considerando o cruzamento das respostas obtidas pelos questionários 

aplicados aos gestores educacionais, aos professores e aos alunos, pode-se 

perceber que os alunos entrevistados estão inseridos em um ambiente que já vem, 

de alguma forma, praticando ações que demonstram a preocupação da comunidade 

local com relação ás questões ligadas ao meio ambiente. 

Isto se confirma, quando a maioria dos gestores entrevistados (83 %) 

afirmaram que suas escolas desenvolvem projetos de reciclagem do lixo e horta 

orgânica visando melhorar a qualidade de vida de seus alunos, além de trabalho 

sobre a conservação dos recursos naturais, citado neste caso, o plantio de árvores. 

Prosseguindo com o cruzamento das informações obtidas, ainda dentro da 

mesma indagação, os professores entrevistados (100 %) afirmaram já ter trabalhado 

com temas ambientais e, que as escolas deveriam sim, ter projetos e ações 

concretas de Educação Ambiental para trabalhar com seus alunos, bem como, 72 % 

afirmaram saber que seus municípios desenvolvem projetos ligados a preservação 

do meio ambiente. 

Com estas considerações, entende-se que tanto para as escolas quanto para 

os municípios da área pesquisada, as questões de preservação do meio ambiente 

são assunto de preocupação e desenvolvimento de ações direcionadas a soluções 

dos problemas apresentados. Essas ações podem até não serem articuladas entre 

si, mas de alguma forma, influenciam na construção do conhecimento dos alunos 

que vivenciam estes espaços, tornando-os críticos e observadores dos resultados de 

suas próprias ações. 

Diante do acima exposto pode-se compreender que as ações educativas 

apresentadas pelo Programa de Educação Ambiental “Corredores Ecológicos”, 

vieram reforçar nos alunos o entendimento sobre as consequências das ações 

humanas sobre o meio ambiente e o sentimento de que preservar é preciso para 

garantir a sobrevivência de todos os tipos de vida. 

Conforme os resultados obtidos na avaliação do programa de EA com a 

utilização de ferramentas tecnológicas, pode-se afirmar que as mesmas contribuíram 

para enriquecer o conhecimento que os alunos já vêm tendo sobre as questões 

ambientais e, considerando-se os comentários apresentados pelos mesmos, por 

seus professores e diretores quando da aplicação dos instrumentos de avaliação, 
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entende-se que as ferramentas utilizadas para este processo foram eficazes, 

possibilitando transmitir as informações que se pretendia de forma satisfatória, em 

relação aos resultados da pesquisa realizada pelo LACTEC. 

A utilização das ferramentas tecnológicas constituiu-se em elemento 

motivador para a internalização dos conceitos de EA. Com o percentual de 

respostas positivas apresentadas pelos alunos, conclui-se que as mesmas 

possibilitaram existência de momentos de busca pelo desconhecido, pois 

envolveram a competição, despertaram a curiosidade e mobilizaram o aluno em 

direção à conquista do conhecimento.  

A escola, nesta pesquisa, evidenciou-se como um espaço promissor para que 

novas ações de educação ambiental sejam realizadas uma vez que a participação 

dos alunos foi, de acordo com os resultados, bastante proveitosa e esclarecedora no 

sentido de abrir caminhos para novas investigações e implementações. 

Conclui-se então, que a realização deste trabalho contribuiu de maneira 

significativa, num primeiro momento, para a construção de novos conhecimentos 

referentes à educação ambiental. Num segundo momento, acrescenta opções de 

ferramenta ao aparato técnico utilizado pelos pesquisadores, como auxiliares na 

transferência de resultados de projeto de pesquisa e, embora finalizada de acordo 

com os objetivos propostos, não se esgota e aponta para a continuidade dos 

estudos em níveis técnicos e acadêmicos mais avançados.  
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QUESTIONÁRIO 

 

QUESTIONÁRIO – PERFIL AMBIENTAL DA ESCOLA 

01. Nome da escola: ___________________________________________________________________ 

02. Nome do diretor (a): ________________________________________________________________ 

03. Tel.: _________________________________________ 

04. Quantos professores atuam na escola? _____________ 

05. Quantos alunos estão matriculados?      _____________ 

06. Quantos residem na zona rural?             _____________ 

07. A escola desenvolve projetos na área ambiental?   (   ) Sim                            (   ) Não 
08. Quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos atualmente? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

09. Quais as ferramentas mais utilizados nos projetos educacionais de sua escola. 

(    ) Livros   (    ) Jogos   

(    ) Cartilhas   (    ) Teatro 

(    ) Cartazes   (    ) Trilhas 

(    ) Desenhos   (    ) Aula normal (exposição pelo professor) 

(    ) Vídeos   (    ) Outras 

 

10. Como é a participação e o envolvimento dos alunos nos projetos? 

(  ) Muito Baixa (  ) Baixa (  ) Média (  ) Alta (  ) Muito alta = 100% 

 

11. Quais são as principais dificuldades encontradas pelos professores que desenvolvem projetos? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

12. Os professores são treinados, incentivados e motivados para estarem desenvolvendo pequenos 
projetos ou atividades ambientais com seus alunos? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Algumas vezes 

 

13. A escola possui área arborizada, horta, ou outros espaços que podem ser utilizados para trabalhar 
Educação Ambiental? 

(  ) Sim Quais: (  ) Não 

 

14. Na escola existe o processo de separação do lixo produzido pela comunidade escolar? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Alguns - Quais 

 

15. O que é feito com o lixo separado? 

(  ) Doado                      (  )  Vendido                      (  )  Reutilizado                     (  ) Outros 

 

16. Os professores realizam atividades com os alunos fora da escola?  

(  ) Sim (  ) Não (  ) Algumas vezes 

Quais são os principais locais utilizados pelos professores? 

 

17. A escola realiza visitas a campo, para trabalhar a realidade local sobre as questões ambientais? 

(  ) Sim (  ) Não  (  ) as vezes 
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QUESTIONÁRIO 

 
1. DADOS SOBRE O PERFIL PESSOAL DO PROFESSOR 

1.1 - Sexo: (    ) Masculino     (    ) Feminino        Idade ____ anos  

1.2 - Onde viveu sua infância - Cidade _____________________(   ) Zona Urbana         (    )   Zona rural  

1.3 - Cidade onde reside atualmente: ______________________(   ) Zona Urbana         (    )   Zona rural 

1.4 - Atua no magistério há quanto tempo?  _______anos  - Ensino Médio (    ) Ensino Fundamental (   ) 

1.5 - Disciplina(s) :  ___________________________________________________________________ 
 
2. DADOS PERTINENTES AO OBJETO DA PESQUISA.  
 
2.1 - Você considera importante para sua aula trabalhar com material audivisual?       

(  ) Sim (  ) Não (  ) Indiferente 

 
2.2 - Acredita que um jogo e um vídeo pode ser uma ferramenta de auxilio no aprendizado dos alunos? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Indiferente 

 
2.3 - Enumere por  ordem  de  importância  as  ferramentas (tecnologias)  que você considera ser mais 

eficiente para assimilação dos alunos (1  =  mais  importante,  10  =  menos  importante):  

(    ) Livros   (    ) Jogos   

(    ) Cartilhas   (    ) Teatro 

(    ) Cartazes   (    ) Trilhas 

(    ) Desenhos   (    ) Aula normal (exposição pelo professor) 

(    ) Vídeos   (    ) Outras 

 
2.4 - Você já teve contato com temas ambientais?   

Sim Não Caso afirmativo, por que meios? Outros meios, quais? 

(  ) (  ) (  ) Livros (  ) Filmes  

(  ) Cursos (  ) Passeatas  

(  ) Revistas (  ) Palestras  

(  ) Artigos (  ) Projetos  

 
2.5 - Em seu entender, as escolas deveriam ter ações concretas de educação ambiental?    

(  ) Sim 

(  ) Seria  suficiente  uma  breve  sensibilização  teórica  dos  alunos   

(  ) Penso  que  não  cabe  às  escolas  qualquer ação no domínio da  educação ambiental 

    
2.6 - Seu município desenvolve algum projeto ou ação em Educação Ambiental?    

(  ) Sim (  ) Não (  ) Desconheço 

Caso afirmativo, quais? 

E sua escola? (  ) Sim (  ) Não (  ) Desconheço 

Caso afirmativo, que ferramenta (material) utilizam?   

 
2.7 - Você, enquanto professor, desenvolve ou já desenvolveu ações e/ou projetos pedagógicos em 
Educação  Ambiental?          

(  ) Sim (  ) Não 

Caso afirmativo, que ferramenta utilizou? 

 
2.8 - Sente necessidade  de  desenvolver  ações  e/ou  atividades  de  Educação Ambiental  em  sua 
escola?  

(  ) Sim (  ) Não 

Caso afirmativo, quais? 

Que ferramenta pensa utilizar? 
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3 . DADOS SOBRE A APLICAÇÃO DO JOGO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
3.1 - Em quantas turmas aplicou o jogo e o vídeo?               Jogo______ turmas / Vídeo ______ turmas 
 
3.2 - Essa aplicação foi: 

     (    ) Após o trabalho com conteúdos relacionados à Educação Ambiental 

(    ) Após uma discussão sobre as agressões humanas ao meio ambiente 

(    ) Após uma atividade de avaliação, como relaxamento 

(    ) Durante a correção de provas.  Os alunos ficaram jogando enquanto o professor fazia as 
correções das provas. 

(    ) Após a apresentação do vídeo sobre os corredores ecológicos deste projeto 

(    ) Em um dia chuvoso, em que muitos alunos faltaram 

(    ) Como atividade de avaliação e fixação de uma unidade didática 

(    ) Durante o horário de intervalo, como recreação 

3.3 - Que aspecto(s) mais lhe chamou/chamaram a atenção durante as atividades?   

(    ) O interesse dos alunos pelo jogo e pelo vídeo 

(    ) As perguntas que fizeram sobre palavras/assuntos que não conheciam 

(    ) A facilidade em entender as regras do jogo 

(    ) A facilidade em entender os conceitos de do jogo e do vídeo 

(    ) O espírito de competição existente entre os alunos 

(    ) As reflexões despertadas sobre as questões do meio ambiente 

(    ) O interesse dos alunos pelos temas abordados  

(    ) A importância da realização de atividades semelhantes para despertar o interesse dos 
alunos pela preservação do meio ambiente 

(    ) O fato dos alunos não terem dado importância nem ao jogo, nem ao vídeo e nem aos 
conceitos sobre preservação do meio ambiente 

 
3.4 - Em relação à forma de abordagem dos conteúdos através do jogo, você considera que  

(    ) O método de trabalho adotado foi suficiente e/ou adequado 

(    ) O termos utilizados estavam adequados   

(    ) Os conteúdos abordados foram interessantes 

(    ) A estratégia utilizada foi motivadora 

 
3.5 - Que sugestões daria para o desenvolvimento dos trabalhos em anos subseqüentes? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________ __________________________ 
 
3.6 - Atribua uma nota (0-10) para este projeto. Justifique.  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________ __________________________ 
 
3.7 - O desenvolvimento deste  projeto  contribuiu  de  alguma maneira  com  seu  trabalho em sala de 
aula? Explique.  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________ __________________________ 
 
3.8 - Você acha que outros temas (disciplinas) também poderiam utilizar este tipo de ferramenta (jogo e 
vídeo) para auxiliar na aprendizagem dos alunos, quais? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
 



 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice III – Questionário sobre o Perfil dos Alunos 
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QUESTIONÁRIO - ALUNOS 
 
1. DADOS SOBRE O PERFIL PESSOAL DO ALUNO 
1. Sexo: (    ) Masculino      (    ) Feminino         Idade ____ anos  

2. Onde viveu sua infância - Cidade ___________________________(  ) Zona Urbana         (    )   Zona rural  

3. Cidade onde reside atualmente: ____________________________(  ) Zona Urbana         (    )   Zona rural 

4. Está nessa escola há quanto tempo?  ____________ anos                   Série: _______________________ 

5. Profissão do pai_____________________________Profissão da mãe: ____________________________ 

2. DADOS SOBRE O JOGO E O VIDEO 

2.1-  Você achou que o jogo e o vídeo são: 

JOGO VIDEO 

   (    ) Interessante (  ) Complicado  (  ) Interessante (    ) Complicado  

(    ) Instrutivo (  ) Pouco claro (você não 
entendeu o conteúdo) 

(  ) Instrutivo (    ) Pouco claro (você não 
entendeu o conteúdo)) 

(    ) Chato (  ) Sem objetivo (  ) Chato (    ) Sem objetivo 

(    ) Fácil (  ) Desanimador (  ) Fácil (    ) Desanimador 

(    ) Difícil  (  ) Gostoso (  ) Difícil  (    ) Gostoso 

 2.2 - Marque um X nas frases que você considera correta 

(    ) Não se deve retirar a vegetação das margens (beira) dos rios 

(    ) O esgoto das casas podem ser despejados direto nos rios, ou no solo  

(    ) È melhor retirar todas as árvores em volta das nascentes dos rios, para que as pessoas possam ver 
essas nascentes 

(    ) O lixo da sua casa deve ser separado, para aproveitar aqueles que podem ser reciclados 

(    ) O dono de uma propriedade rural (sitio, chácara ou fazenda) pode desmatar todo o terreno? 

(    ) O dono de uma propriedade rural (sitio, chácara ou fazenda) deve manter uma área de floresta 
nativa preservada 

(    ) As árvores nas margens dos rios devem ser cortadas para que a luz do sol aqueça a água 

(    ) O lixo da sua casa pode ser deixado na floresta, assim ele não contamina a água das nascentes 

(    ) Não se deve levar os animais das florestas para dentro da sua casa e domesticá-los 

(    ) Não se deve lavar vasilhas de agrotóxicos nos rios e fontes 

(    ) As embalagens de agrotóxicos podem ser deixadas na mata ou no meio da plantação, nunca no 
quintal da sua casa, pois podem contaminar você e sua família 

(    ) É correto você trazer uma espécie de animal ou de planta de uma região distante para a sua região 

2.3 - Com o jogo e o vídeo você aprendeu que: 

 (   ) O homem precisa aprender a cuidar da natureza  

(    ) Preservar as florestas, as águas dos rios e das nascentes é garantir a vida de todos os seres vivos 
inclusive dos animais 

(    )      Os animais podem viver no quintal da sua casa 

(    )   Para formar um corredor ecológico é preciso plantar arvores 

(    )  Os animais precisam da floresta para sobreviver   

(    )  O homem pode cortar arvores das florestas, para vender a madeira 

2.4 - Com o jogo e o vídeo você aprendeu que um corredor ecológico é: 

 (    ) Uma floresta, só com árvores altas, sem a vegetação mais baixa, onde você pode ver os animais, 
você pode deixar o lixo de sua casa nesta floresta, seu pai pode retirar madeira dessa floresta 

(    ) Uma floresta com mata bem fechada onde se pode dizer que é a casa e o caminho dos animais 

(    )      Ou ainda um corredor ecológico pode ser uma parte de floresta, uma grande parte de plantação e 
outra  cheia de casas e ruas 
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I – Protocolo de Entrega do Material Didático do Projeto 

“Corredores Ecológicos”. 
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DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL DIDÁTICO DO PROJETO 

OCORREDORES ECOLÓGICOS 

 

Eu __________________________________________________________, como funcionário 

(a) da escola__________________________________________________________, na função 

de __________________________________________, atesto ter recebido material didático 

para educação ambiental referente aos resultados do projeto “Corredores Ecológicos” 

financiados pela Tractebel Energia e executado pelo LACTEC – Instituto de Tecnologia Para o 

Desenvolvimento, nos municípios do entorno dos reservatórios de Salto Santiago e Salto 

Osório, tendo recebido a quantia de: 

 

________ Jogos 

________ Vídeo formato ______ 

________ Folder 

________ Cartazes 

 

 

Município__________________________________________Data _____/_____/____ 

 

Endereço da Escola 

R.___________________________________________________________Nº______ 

Bairro________________________________CEP._____________________ 

Tel:___________________________________ 

 

Assinatura 

_________________________________________________________ 

Tel:___________________________________
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