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RESUMO
Realizado na fase de concepção do Programa de Educação Ambiental da
ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico, este estudo buscou avaliar a
percepção de professores sobre temas relacionados às questões socioambientais
antes de participarem da capacitação sobre o tema a ser oferecido pelo referido
programa. Neste sentido, é uma avaliação de contexto como primeira etapa do
modelo CIPP (STUFFLEBEAM, 1971 apud STUFFLEBEAM; SHINKFIELD, 1985)
que precede etapas posteriores da avaliação de insumo, processo e produto. Tal
abordagem visa colaborar com o processo de inserção da Educação Ambiental na
escola e gera outras questões e estudos.

A questão avaliativa norteadora do

presente estudo se refere à percepção do educador sobre a temática, em especial a
Educação Ambiental e como é utilizada no cotidiano escolar. O instrumento para
avaliar a percepção de 189 professores de 14 escolas públicas dos municípios de
Itaguaí e Rio de Janeiro foi um questionário composto por 29 questões. A avaliação
aponta que a maioria dos participantes já ouviu falar da empresa, mas de forma
indireta, desconhecendo, assim, suas ações socioambientais. Os resultados
revelaram ainda que professores, de uma maneira geral, percebem a importância da
Educação Ambiental e demonstraram interesse em participar de atividades
relacionadas à temática socioambiental. Os educadores, em sua maioria,
manifestaram desejo de formar parceria entre escola e empresa, visando,
principalmente, suporte técnico e pedagógico.
Palavras-chave: Avaliação de contexto. Modelo CIPP. Educação ambiental.
Percepção ambiental de professores.

ABSTRACT
This study aimed at evaluating the initial perception of school teachers in relation to
social and environmental issues. This was done during the planning stage of the
ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico environmental Education Program,
before the participants training began. This is a context evaluation that is, the first
component of the CIPP model (STUFFLEBEAM, 1971 apud STUFFLEBEAM;
SHINKFIELD, 1985) which comes before the three other components – input,
process and product. This approach has the purpose of collaborating with the
inclusion of Environmental Education in schools, and generating other questions and
studies. The evaluative question which guides this study refers to the educators
perception in relation to the subject, specifically Environmental Education and the
way it is used in everyday school life. The instrument used with 189 teachers in 14
public schools located in the Rio de Janeiro and Itaguaí municipalities was a
questionnaire. This instrument had 29 opened and objective questions. The majority
of the participants have already heard about ThyssenKrupp CSA, however indirectly,
not knowing its social and environmental actions. The results also show that the
educators, in general, realized the importance of Environmental Education and were
willing to participate in activities related to social and environmental issues. Moreover
the majority of the participants showed an interest in establishing a partnership
between schools and enterprises, aiming, mainly, at receiving educational and
technical support.
Keywords: Context evaluation CIPP model. Social and environmental education.
Teachers perception.
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1 INTRODUÇÃO
A Educação Ambiental desempenha um importante papel na mobilização e
estímulo para a tomada de consciência e atitude das pessoas em relação aos
problemas socioambientais locais e globais. Inserida como política publica por meio
da Lei no 9.795 (BRASIL, 1999), a Educação Ambiental (EA) está presente em
diversos setores da sociedade e sua aplicação como instrumento de gestão se dá
em caráter formal e não formal. Condicionada aos processos de Licenciamento
Ambiental de grandes empreendimentos, a EA cada vez mais é utilizada para, a
partir de atividades destinadas aos públicos internos e externos, atender aos
requisitos relacionados às ações mitigadoras e compensatórias dos potenciais
impactos ambientais advindos desses empreendimentos. Para atender a estas
demandas, as empresas implantam, por meio de consultorias especializadas ou por
iniciativas internas, programas e projetos de Educação Ambiental.
A ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico é uma empresa formada por
acionistas alemães (70% ThyssenKrupp) e brasileiros (30% Vale do Rio Doce) e
está localizada no distrito industrial de Santa Cruz, no município do Rio de Janeiro.
O programa de Educação Ambiental está sendo concebido com o objetivo de
fortalecer o canal de comunicação da empresa com as comunidades vizinhas, tendo
as escolas como público alvo inicial das ações propostas pelo programa.
Com a crescente pressão da sociedade, percebe-se que cuidar das questões
ambientais, intra e extra muros, passou a fazer parte da visão estratégica das
organizações e já não se limita mais apenas ao cumprimento de leis e normas. Cada
vez mais as organizações buscam formas de interagirem com as comunidades
vizinhas, apoiando iniciativas socioambientais e culturais, contribuindo assim, com o
desenvolvimento das comunidades vizinhas aos seus empreendimentos.
A proposta de EA compreendida no Programa de Comunicação e Educação
Ambiental (PROCEA) visa estabelecer um processo educativo que busque, ao
compartilhar conhecimentos e informações, a construção de espaços de diálogos
entre representantes da empresa e das comunidades vizinhas, tendo as escolas,
neste primeiro momento, como cenário de discussão das questões socioambientais
da região.
O ponto de partida no processo de mobilização para a implantação do
programa se deu com a realização de uma série de reuniões envolvendo
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representantes da empresa em questão e de representantes das secretarias
municipais de educação e meio ambiente dos municípios de Itaguaí e Rio de
Janeiro. Nessas reuniões foram discutidos os fundamentos básicos do programa a
ser construído. A avaliação foi então apresentada como uma ferramenta necessária
para a implementação do programa, adequando as suas atividades à realidade dos
professores e das escolas.
Em síntese, o presente estudo avaliativo buscou detectar a percepção dos
professores a respeito da Educação Ambiental antes de participarem das atividades
de formação do programa. Esta visão inicial foi vital para subsidiar, não somente a
concepção do programa em pauta, mas fundamentalmente para, a partir da
percepção dos educadores, desenvolver atividades que pudessem contribuir para o
processo de tomada de consciência e de atitudes dos educadores frente às
questões socioambientais.

1.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO
Com uma população de mais de seis bilhões de habitantes, direta e
indiretamente influenciadas por um modelo de sociedade que se mostra, em um
médio prazo, insustentável pela forma como faz uso dos recursos naturais, a
espécie humana vive, provavelmente, um dos momentos mais críticos da sua
trajetória no planeta Terra. O uso intensivo dos recursos naturais associado ao
aumento da população e aos padrões de consumo da sociedade moderna, afeta
diretamente a qualidade ambiental do nosso planeta. Para que as pessoas possam
viver e terem atendidas as suas necessidades básicas, quantidades enormes de
recursos naturais são extraídas diariamente. Com o aumento da demanda por mais
recursos naturais, ampliam-se, também, as possibilidades de mais impactos ao meio
ambiente. E o setor empresarial, pelo próprio papel que desempenha na
transformação de matérias primas em bens de consumo, é um dos segmentos que
mais expõe o lado crítico da relação do ser humano com a natureza.
É fato que até pouco tempo atrás cuidar de meio ambiente não era percebido
pelas empresas como uma das suas atribuições e responsabilidades. A percepção
de que meio ambiente faz parte das responsabilidades das empresas é recente e foi
motivada por uma série de fatores, dentre os quais destacam-se os grandes
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acidentes ambientais, as pressões sociais, a legislação ambiental e a atuação dos
órgãos públicos de fiscalização.
A partir da década de 80, este cenário começou a sofrer
modificações com a sistematização de requisitos legais e a inclusão
de procedimentos de gestão ambiental baseados em normas
internacionais de certificação ambiental. As grandes empresas,
principalmente, passaram então a incorporar a gestão ambiental na
visão estratégica dos seus negócios através da criação de gerências
e departamentos específicos para as atividades de controle
ambiental (LIMA et al., 2006, p. 53).

No entanto, a incorporação da variável ambiental nos negócios das empresas
não significou, necessariamente, que este gerenciamento ambiental fosse feito,
inicialmente, de uma forma sistematizada e com um olhar mais crítico e amplo sobre
as atividades realizadas.
Layrargues (1998) analisa o marketing ecológico e a incorporação da variável
ambiental nos negócios das empresas durante a década de 1980. Nesta época,
como destaca o autor, os empresários passaram a ser vistos como os heróis da
ecologia, e não mais como os vilões. Entretanto, o autor ressalta que a apropriação
do discurso ambientalista por parte das empresas estava inserida no contexto de
adequação aos interesses da racionalidade econômica, sem que houvesse
mudanças significativas nas práticas empresariais destrutivas.
Com a pressão exercida pelos consumidores em busca de produtos
ambientalmente sustentáveis, inicia-se a busca por padrões normativos que
possibilitem às indústrias desenvolverem produtos utilizando tecnologias mais limpas
e ações sistematizadas de controle ambiental por meio da implantação de Sistemas
de Gestão Ambiental (SGA), baseados em normas internacionais de certificação
ambiental, como a ISO série 14000.
No Brasil, a implantação de SGA´s baseados em normas internacionais, como
a série ISO 14001, se deu no inicio da década de 90 e ocorreu, principalmente, em
grandes

empresas.

Podemos

definir

esta

norma

como

um

conjunto

de

procedimentos que provocam ações sistematizadas e interligadas, que por sua vez
interagem com o objetivo de promover a sustentabilidade da organização. O SGA
tem ainda como objetivo colocar em prática os compromissos da empresa expressos
em sua Política Ambiental e sua implantação possibilita que a empresa faça um
verdadeiro raio-x sobre o seu negócio, com a identificação e mensuração dos seus
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principais aspectos e impactos ambientais. O SGA auxilia o segmento empresarial a
abordar as questões ambientais de forma sistêmica, inserindo o componente
ambiental como parte integrante do seu planejamento estratégico, incorporando de
forma proativa os cuidados ambientais em suas atividades operacionais de rotina.
Com a gestão ambiental, o que é poluição passa a ser visto como desperdício de
matéria e energia e controles são adotados com o objetivo de identificar e corrigir as
fontes geradoras de impactos, retornando ao processo o que antes tinha como
destino o ambiente interno e externo da empresa.

As empresas que percebem na gestão ambiental uma oportunidade
de otimizar a sua produção, estabelecendo novas relações com os
órgãos de fiscalização e com as comunidades vizinhas têm liderado
o estabelecimento de um novo paradigma para a gestão ambiental
(LIMA et al., 2006, p. 57).

Percebe-se que um dos benefícios que a gestão ambiental traz é a aplicação
prática do conceito de fazer mais com menos: menos matéria prima, menos
desperdício, menos impactos negativos, menos transtornos, uma vez que sua
prática permite a identificação dos principais aspectos e impactos ambientais
gerados pelas atividades que a empresa realiza, transformando em oportunidades
de melhoria o que antes era percebido como transtornos operacionais.
Por meio da abordagem do ciclo de vida, as decisões de avaliação e
desenvolvimento de novos produtos estão agora emergindo como
procedimentos operacionais voltados para o controle ambiental que
levam em consideração a forma como se produz, o uso de matériasprimas, os métodos de fabricação, os aspectos e impactos
ambientais das atividades, os resíduos e efluentes gerados e a
eliminação/diminuição de desperdícios, com a reutilização e
reciclagem máxima de tudo o que for possível (LIMA et al., 2006, p.
57).

Neste sentido, a gestão ambiental deve ser vista como uma oportunidade
para os dirigentes empresariais refletirem sobre o papel que suas instituições
desempenham

na

sociedade,

ampliando

suas

ações

de

responsabilidade

socioambiental para além dos muros de suas instituições.
Quando os cuidados com o Meio Ambiente são decorrências da
visão estratégica da empresa, percebe-se que novas oportunidades
de negócio podem ser criadas. As empresas estão descobrindo que
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agir antes que os problemas ambientais ocorram contribui na
redução de custos, evita constrangimentos legais e melhora a
relação da empresa com as comunidades vizinhas e com os
consumidores (LIMA et al., 2007, p. 20).

Um dos pontos estratégicos na implantação do SGA diz respeito ao processo
de

treinamento

dos

trabalhadores,

pois

que

a

sua

efetividade

passa

fundamentalmente pela qualificação daqueles que irão colocar em prática os
princípios que a empresa assume por meio da sua política ambiental.
Para fazer com que os princípios de uma gestão ambiental sejam percebidos
como um valor estratégico para a sustentabilidade das pessoas, das organizações e
da sociedade em geral, a EA deve, por meio de cursos, encontros e oficinas, utilizar
uma metodologia que busque ir além da transmissão de informações sobre a
temática ambiental (ABREU, 2008; PEDRINI, 2008; PELLICCIONE; PEDRINI;
KELECON, 2008). Cabe à EA estimular, a partir da vivência e experiência das
pessoas, novos conhecimentos que fortaleçam e ampliem na prática o significado do
que é sustentabilidade, com o estabelecimento de diálogos entre diferentes
segmentos da sociedade e seus representantes, trazendo para o debate assuntos
que sejam do interesse coletivo e que a partir do compartilhamento de saberes por
esses coletivos, se construa as bases para uma sociedade sustentável.
Cabe ainda à EA contribuir com o processo de sensibilização das pessoas
nos espaços onde elas vivem e atuam, promovendo atividades que estimulem a
reflexão, a tomada de consciência e de atitudes aplicáveis nas suas atividades de
rotina, potencializando assim o caráter preventivo da gestão ambiental.
A Educação Ambiental vem propondo a solução de muitos problemas
socioambientais que afligem a civilização contemporânea, face às
agressões diuturnas a que a humanidade está exposta. Através da
educação, a sociedade humana imaginou que seria possível planejar
um planeta viável ecologicamente compatibilizando todas as suas
demandas (PEDRINI; LIMA; SANCHEZ, 2010, p. 77).

Deve-se, portanto, buscar por meio da EA, a implementação de um processo
formativo que possibilite a construção de conhecimentos que reforcem o caráter
preventivo da gestão, contribuindo para o desempenho sustentável da empresa de
maneira que os trabalhadores possam se beneficiar das melhorias promovidas em
relação ao ambiente, à segurança e à saúde ocupacional. Baseado nestas
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premissas, os Programas de Educação Ambiental (PEA) estabelecem um processo
educativo que possibilita integrar teoria e prática de maneira que se promova a
construção de novos conhecimentos, com ações voltadas para a sustentabilidade –
das pessoas, das organizações, da sociedade e do planeta.
Se a gestão ambiental na organização é a construção de uma cultura
baseada nos princípios da sustentabilidade e da responsabilidade compartilhada,
fica evidenciado que o processo educativo não se restringe apenas aos assuntos
internos da empresa e nem tão pouco deve ser direcionado apenas ao público
interno. Os conteúdos por sua vez devem abordar aspectos relacionados também a
cidadania planetária, com o enfoque para a tomada de atitudes sustentáveis e
aplicáveis à rotina das pessoas dentro e fora das organizações, fortalecendo assim o
senso de cidadania dos públicos internos e externos. A efetivação desta concepção
de EA no ambiente corporativo constitui certamente uma inovação e uma mudança
de cultura em suas próprias ações educativas, transigindo de uma visão tradicional
de treinamento para uma proposição de um processo formativo continuado, com
intervenções educativas que maximizem as ações preventivas do SGA e minimizem
os impactos negativos gerados pelas atividades da empresa.
A EA é um instrumento recente na nossa sociedade e embora seus
pressupostos básicos datem do final da década de 70 (Conferência de Tblisi), seus
princípios estão disseminados em diversos livros, boletins e artigos mundo afora. A
EA está, também, cada vez mais presente no dia a dia da sociedade como um
processo contínuo e permanente de conscientização e de estímulo à mudança de
comportamento e atitudes. Presente na legislação brasileira por meio da Lei no 9.795
(BRASIL, 1999), o Estado Brasileiro define a Educação Ambiental como (...) os
processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação
do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida
e sua sustentabilidade. Ainda, segundo esta lei, a Educação Ambiental é um
componente essencial e permanente da Educação Nacional, devendo estar
presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo
educativo, em caráter formal e não-formal (BRASIL, 1999).
Passada mais de uma década da sua inserção nas políticas públicas
brasileira, de que maneira os professores se apropriam desta ferramenta na
construção de novos conhecimentos no cotidiano das escolas? De que maneira a
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escola se apropria desta ferramenta na busca de soluções para os problemas
internos e externos da escola? A implantação do PROCEA possibilitou conhecer
melhor de que maneira a Educação Ambiental está articulada com o dia a dia das
escolas e como os professores percebem a sua adoção como instrumento de
gestão, de diálogo e de transformação.

1.2 PERCEPÇÃO AMBIENTAL
Percepção Ambiental aqui é entendida tendo como referência a forma como
as pessoas expressam, a partir de sua lógica de pensar e agir no mundo, seus
pontos de vista sobre a realidade e deve ser entendida como resultado de um
processo de compreensão e de avaliação sobre algo. Este processo de
compreensão e expressão da realidade é um processo complexo, ativo e contínuo,
uma vez que a percepção é um fenômeno relacionado à capacidade intelectual das
pessoas, manifestando-se de forma ativa diante de ocorrências e cada indivíduo
percebe, reage e responde de forma diferente sobre a realidade que vivencia. Essas
respostas ou manifestações são resultado de percepções (individuais e coletivas),
resultantes do processo cognitivo, das expectativas, satisfações e insatisfações,
julgamentos e condutas de cada pessoa. Sob essa perspectiva, a percepção
ambiental revela a visão de mundo das pessoas, sua forma de compreender, avaliar
e agir no mundo.
Segundo Del Rio (1996), a percepção ambiental pode ser definida como uma
tomada de consciência do ser humano sobre o ambiente onde vive e atua. Ela pode
também ser compreendida como o contato que um indivíduo mantém com o
ambiente. O resultado dessa percepção é estabelecido pelos contatos internos e
externos desse indivíduo com o ambiente e suas diversas interrelações com os
elementos que formam este ambiente. Cada indivíduo, portanto, percebe, reage e
responde diferentemente às ações sobre o ambiente em que vive, uma vez que suas
reações são resultantes dos conhecimentos que se formam a partir destes contatos,
destas relações. Para o referido autor, a percepção ambiental é vista como um
processo mental de interação do ser humano com o ambiente. Esta interação ocorre
por meio de mecanismos perceptivos e, sobretudo, cognitivos.
A partir da percepção ambiental podemos atribuir valores e importâncias
diferenciadas ao ambiente e assim perceber que a sobrevivência humana no planeta

20

está intimamente ligada à utilização racional dos recursos naturais e a existência e
manutenção de outras formas de vida, integrantes da biodiversidade (MACEDO,
2000).
Mais ainda, a percepção ambiental abrange a compreensão das interrelações
entre o meio ambiente e os atores sociais, ou seja, como a sociedade percebe o seu
meio circundante, expressando suas opiniões e expectativas e propondo linhas de
conduta.
Portanto, cada indivíduo percebe, reage e responde diferentemente frente às
ações sobre o ambiente. As respostas ou manifestações resultam das percepções,
dos processos cognitivos, das avaliações, dos julgamentos e das expectativas de
cada indivíduo.
Desta forma, os estudos que se caracterizam pela aplicação da percepção
ambiental objetivam investigar a maneira como o ser humano enxerga, interpreta,
convive e se adapta à realidade do meio em que vive, principalmente em se tratando
de ambientes instáveis ou vulneráveis social e naturalmente (OKAMOTO, 1996).
A partir da década de 90, os estudos sobre percepção ambiental têm
adquirido significados e relevância na formulação de Políticas Públicas e na
implantação de suas ações, subsidiando a abordagem educativa nas atividades que
visam a mudança de comportamento e de atitudes das comunidades em relação ao
ambiente onde vivem e atuam. Os estudos da percepção fornecem subsídios para o
estabelecimento de estratégias que minimizem, eliminem e controlem os impactos
negativos das atividades humanas sobre o meio e colaborem, também, com o
desenvolvimento de ações voltadas para a sustentabilidade humana no planeta.
Sendo assim, torna-se importante conhecer a percepção ambiental de professores
das escolas que irão participar do PROCEA.

2 O CENÁRIO DO PROGRAMA
2.1 O BAIRRO SANTA CRUZ, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
O bairro de Santa Cruz localiza-se no extremo oeste da cidade do Rio de
Janeiro e pertence à região administrativa do Rio de Janeiro (19ª RA), ocupando
uma área de 126,85 km2, sendo o 3º maior bairro da cidade, precedido apenas por
Guaratiba e Campo Grande. Tem como vizinhos os bairros de Sepetiba e Paciência
(XIX RA), Guaratiba (XXVI RA), Cosmos (XVIII RA) e o município de Itaguaí a oeste
e Seropédica ao norte. Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), dados do Censo Demográfico 2010, o bairro de Santa Cruz tem
uma população total de 368.534 habitantes. Destes, 191.329 residentes são do sexo
feminino e 177.205 residentes são do sexo masculino (IBGE, 2010). Dados do IBGE
indicam ainda um total de 132.456 (domicílios recenseados em Santa Cruz, Censo
2010) domicílios. Indicadores sociodemográficos deste mesmo censo apontam um
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) muito baixo de 0,742, que o coloca na
119ª posição entre os bairros do Rio de Janeiro. A renda, o emprego, a escolaridade
e os níveis de pobreza são bem próximos aos verificados nas grandes favelas
cariocas, como Maré e Rocinha. Os problemas existentes incluem, dentre outros, a
reduzida oferta de emprego, as altas taxas de violência, a falta de saneamento
básico e a precariedade das habitações.
O bairro possui um distrito industrial localizado na divisa entre o município do
Rio de Janeiro e o de Itaguaí e abriga empresas de diversos segmentos produtivos,
como a Casa da Moeda do Brasil, Cosigua (Grupo Gerdau), Valesul Alumínio, White
Martins, Ecolab Química Ltda, Latas de Alumínio S/A (LATASA), Fábrica Carioca de
Catalisadores (FCC), Pan-Americana S/A Indústrias Químicas, representadas pela
Associação das Empresas do Distrito Industrial de Santa Cruz (AEDIN). Dentre
essas empreas, destaca-se a Thyssenkrupp CSA Siderúrgica do Atlântico, maior
complexo siderúrgico da América do Sul, ocupando uma área de nove milhões de
metros quadrados. A empresa, cujo capital acionista é 73,13% alemão –
ThyssenKrupp, e 26,87% brasileiro – Vale do Rio Doce, tem capacidade produtiva
de cerca de 5 milhões de placas de aço por ano.
A região de Santa Cruz é banhada por rios que fazem parte da bacia
hidrográfica contribuinte da Baía de Sepetiba, a qual recebe aportes de água doce
das sub-bacias do rio Mazomba e Cação e do rio da Guarda, sub-Bacia do Canal de
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São Francisco e Guandu e sub-bacia do Rio Piraquê e Guandu. O rio de maior
extensão é o rio da Guarda, que limita o bairro Santa Cruz com o município de
Itaguaí, ao norte, com 6,5 km de extensão. A baía apresenta uma área portuária
bastante movimentada e é um dos polos industriais do estado.
O município do Rio de Janeiro abriga 1.055 escolas municipais. A 10ª
Coordenadoria Regional de Educação – 10ª CRE, abrange os bairros de Barra de
Guaratiba, Cosmos, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Paciência, Pedra de Guaratiba,
Santa Cruz, Sepetiba e visa atender às demandas das unidades de ensino desta
região, com o atendimento de 110 escolas municipais.
Constitui-se uma das iniciativas da Thyssenkrupp CSA, junto ao governo do
Estado do Rio de Janeiro, a construção de uma escola estadual, de acordo com os
princípios da educação para a sustentabilidade, em Santa Cruz e uma escola
técnica no município de Itaguaí. As unidades escolares municipais estão distribuídas
por todo o bairro, incluindo ainda a localização em conjuntos habitacionais –
Cesarão, Alvorada, João XXIII, Guandu e em comunidades como a dos Jesuítas, ao
norte da Rodovia BR-101. No bairro existem bibliotecas particulares, clubes
desportivos, praças e 184.572 m2 de área destinada a parques e jardins.

2.2 O MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ
O município de Itaguaí estende-se por uma área de 278 km², está localizado
na mesorregião metropolitana do município do Rio de Janeiro e faz parte da Baixada
Fluminense, na região da Costa Verde. Faz limite com os Municípios Mangaratiba,
Paracambi, Piraí, Rio Claro, Rio de Janeiro e Seropédica. Segundo dados do Censo
2010, o municipio possui 109.91 habitantes. A maior parte do PIB municipal
concentra-se na área do comércio e serviços, seguindo-se a da indústria e da
agropecuária. O setor terciário gira principalmente em torno do Porto de Itaguaí,
localizado na Baía de Sepetiba, um dos mais importantes centros econômicos do
Brasil. O Porto de Itaguaí também representa um elemento propulsor para o
desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro, proporcionando,
entre outras vantagens, uma significativa expansão da oferta de empregos na
região.
O município possui 137 escolas, sendo 57 do segmento de pré-escola – 22
particulares, 33 públicas municipais e duas públicas estaduais; 64 do ensino

23

fundamental – 33 da rede pública municipal, 11 públicas estadual e 20 da rede
privada e 16 do ensino médio, sendo 11 da rede pública estadual e cinco da rede
privada.
As informações aqui apresentadas foram obtidas por meio de levantamento
secundário, visitas de reconhecimento e de entrevistas com diretores e
coordenadores das 14 escolas participantes do Programa Thyssenkrupp CSA de
Comunicação e Educação Ambiental.
A Tabela 1 apresenta informações sobre o número de alunos, professores,
funcionários administrativos e as modalidades de ensino oferecidas em cada escola.
Tabela 1 - Total de alunos, professores e funcionários administrativos e as modalidades de
ensino de cada escola.
Escola

Total de
alunos

Total de
professores

Total de
Total
funcionários
por
administrativos Escola

1

CIEP Maestro
Francisco
Mignone

1300

80

20

1400

2

CIEP Barão de
Itararé

1216

40

3

1259

3

CIEP Papa João
XXIII

1050

36

14

1100

4

EM Adalgisa Nery

842

28

5

875

5

E.M Guandu

150

3

3

156

6

E.M Japão

407

11

7

425

Modalidades
Ensino
Fundamental I
e II (do 2º ao 9º
ano) e EJA.
Ed. Infantil (préescola) e Ens.
Fundamental I
(do 1º ao 5º
ano)
Ed. Infantil (préescola), Ens.
Fundamental I
(do 1º ao 5º
ano) e EJA
Ed. Infantil (préescola),Ens.
Fundamental I
(do 1º ao 5º
ano) e II (do 6º
ao 9º ano)
Ed. Infantil
(pré-escola)
Ed. Infantil (préescola) e
Ensino
Fundamental I
(do 1º ao 5º
ano)

(Continuação)
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Escola

Total de
alunos

Total de
Total
Total de
funcionários
por
professores
administrativos Escola

Modalidades
Ensino
Fundamental II
(do 6º ao 9º
ano)
Ensino
Fundamental I
(do 1º ao 5º
ano)
Ed. Infantil (préescola) e
Ensino
Fundamental I
(do 1º ao 3º
ano)
Ed. Infantil (préescola) e
Ensino
Fundamental I
(1º ano)
Ed. Infantil (préescola) e Ens.
Fundamental I
(do 1º ao 5º
ano)
Ed. Infantil (préescola), Ens.
Fundamental I
(do 1º ao 5º
ano) e classe
especial

7

E.M Liberdade

969

35

9

1013

8

E.M Marinheiro
João Cândido

393

15

4

412

9

E.M Professora
Maria Helena
Alves Portilho

458

11

2

471

328

10

3

341

1

1
E.M Zulmira
Telles da Costa

418

19

14

451

2

1
EM Roberto
Coelho

214

9

8

231

3

1
E.M São
Fernando

145

7

5

157

Ed. Infantil (préescola)

4

1
E.M Sindicalista
Chico Mendes

Ensino
Fundamental II
(do 6º ao 9º
ano)

E.M Professora
10 Rosa Maria Alves
Oliveira

Total
Fonte: O autor (2012).

804

30

01

835

8694

334

98

9126

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este capítulo inclui a questão avaliativa, os sujeitos participantes, a
abordagem adotada e os procedimentos e instrumentos de coleta de informações e
dados.

3.1 QUESTÃO AVALIATIVA
Qual a percepção sobre Educação Ambiental segundo os participantes do
PROCEA?
De forma mais assertiva, a avaliação busca conhecer a percepção de
professores sobre Educação Ambiental e sua aplicabilidade no âmbito da escola.

3.2 SUJEITOS PARTICIPANTES
Participaram da avaliação 189 professores de escolas públicas municipais,
localizadas na área de influência da ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico,
sendo 13 escolas localizadas no bairro de Santa Cruz, no Rio de Janeiro e 1 escola
localizada no bairro de Monte Serrat, no município de Itaguaí.
A Tabela 2 apresenta o nome das escolas, quantidade total de professores e
total de questionários respondidos.
Tabela 2 –

Quantidade de professores entrevistados por escola e de questionários
aplicados.

Município

Escolas

Itaguaí
(Monte Serrat)

CIEP Maestro Francisco
Mignone – CIEP 496
CIEP Barão de Itararé
CIEP Papa João XXIII
E.M Adalgiza Neri
E.M Guandu
E.M Japão
E.M Liberdade
E.M Marinheiro João
Cândido
E.M Professora Maria
Helena Alves Portilho
E.M Professora Rosa
Maria Alves de Oliveira

Rio de Janeiro
(Santa Cruz)

Total de
Professores

Total de
Questionários
Respondidos

80

47

40
26
28
3
11
32

23
16
16
3
10
18

10

7

11

7

10

6

(Continuação)
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E.M Professora Zulmira
Telles da Costa
E.M Roberto Coelho
E.M São Fernando
E.M Sindicalista Chico
Mendes
14

Total

19

11

9
7

6
4

30

15

316

189

Fonte: O autor (2012).

Conforme dados apresentados na Tabela 2, o nível de participação na
avaliação dos professores foi igual ou superior a 50% do efetivo de professores por
escola.

3.3 ABORDAGEM DA AVALIAÇÃO
Como o propósito do estudo é dirigido à fase inicial do programa e tendo em
vista que se trata de uma trajetória com continuidade até seus resultados finais,
optou-se por uma abordagem avaliativa que pudesse contemplar os vários
momentos do programa.
Neste sentido, o modelo CIPP (Contexto, Insumo, Processo e Produto) foi
adotado no que tange à avaliação voltada para o Contexto. Este modelo ou
abordagem

criado

por

Stufflebeam

(1971

apud

WORTHEN;

SANDERS;

FITZPATRICK, 2004) e ampliado por Stufflebeam e Shinkfield (1985 apud
WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004), tem como característica principal
orientar administradores ou gestores na tomada de decisões. Cada componente
deste modelo de abordagem tem a sua finalidade específica com relação a tais
decisões.
Assim, a avaliação de contexto contribui para decisões de planejamento, ou
seja, apontar as necessidades que precisam ser atendidas pelo programa na
concepção dos seus objetivos.
A avaliação de insumo orienta as decisões de estruturação ou programação,
com a definição de recursos e procedimentos importantes para compor um plano
bem sucedido.
A avaliação de processo atende às necessidades de tomada de decisões de
implementação, identificando pontos favoráveis que devem ser consolidados e

27

obstáculos que ponham em risco o bom desempenho do programa. Com isto, esta
avaliação aponta os reajustes necessários na implementação do programa.
A avaliação de produto encaminha para decisões de reciclagem, identificando
resultados e o que precisa ser feito como melhoria continua para seu bom
desempenho.
No presente estudo avaliativo, era preciso partir do Contexto no momento em
que era imprescindível conceber o programa, formulando e discutindo objetivos.
Esta fase por si só representava uma etapa crucial da avaliação para se ter sucesso
na implantação do programa, corrigindo a tempo erros ou desvios que poderiam
inviabilizar a missão do programa.
Vale destacar que raramente, na prática, se faz com sucesso esta avaliação
de contexto, o que motivou este autor a conduzi-la no presente momento, sem
contudo, deixar de contemplar em próximos estudos os demais componentes desta
abordagem, com a avaliação de insumo, de processo e de produto nos seus
momentos apropriados.
A presente avaliação é, portanto, uma avaliação de contexto e, à luz do
modelo CIPP, busca entender e julgar a percepção dos educadores sobre EA para
relacioná-la com as decisões gerenciais, estimulando a construção de novos
conhecimentos sobre o tema e sua aplicabilidade no cotidiano da escola. Neste
sentido, cinco dimensões emergiram e nortearam o que se buscou examinar para
responder a questão avaliativa em questão:
 Meio Ambiente e Proteção Ambiental;
 Problemas ambientais globais e locais;
 Gestão Ambiental da empresa alvo;
 Gestão Ambiental das empresas de uma forma geral;
 A Educação Ambiental no contexto escolar.

3.4 INSTRUMENTO E COLETA DE DADOS
O instrumento utilizado no estudo foi um questionário composto por 29
perguntas relacionadas às dimensões anteriormente citadas e que por sua vez estão
em sintonia com a questão avaliativa. Foi incluída no questionário uma parte inicial
com itens de identificação para se obter um perfil dos respondentes.
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O instrumento foi testado junto a um grupo de professores não integrantes da
amostra deste estudo e foi validado com a participação de técnicos das secretarias
municipais de educação de Itaguaí e Rio de Janeiro. O instrumento é apresentado
na sua integridade no Apêndice A.
O Quadro 1 apresenta as dimensões e os itens específicos de cada questão
do instrumento.
Quadro 1 – Dimensões e status do questionário adotado.
Dimensões

Meio ambiente e proteção
ambiental

Problemas ambientais globais e
locais

Gestão ambiental da empresa
alvo

Gestão ambiental das empresas

Itens
1. Em sua opinião, meio ambiente é:
2. E está relacionado:
3. Para você, por que é importante proteger o meio
ambiente?
4. De quem é a responsabilidade pela proteção do
meio ambiente?
5. Quais são os principais problemas ambientais que o
Brasil enfrenta atualmente?
6. Qual é a principal causa dos problemas ambientais
no Brasil?
7. Quem são os principais responsáveis por esses
problemas ambientais?
8. Quais são os principais problemas ambientais
existentes no entorno da escola?
9. Em seu dia-a-dia você causa algum dano ao meio
ambiente?
10. Você considera que as indústrias em geral:
11. Você conhece ou já ouviu falar sobre a empresa
TKCSA Siderúrgica do Atlântico?
12. Você conhece alguma ação social e/ou ambiental
desenvolvida pela TKCSA Siderúrgica do Atlântico?
13. Você já ouviu falar nas Estações Automáticas de
Monitoramento da Qualidade do Ar e Metereológica
– EMQAM instaladas em três escolas de Santa Cruz
e Itaguaí pela TKCSA Siderúrgica do Atlântico?
14. Você sabe para que servem as Estações
Automáticas de Monitoramento da Qualidade do Ar e
Metereológica – EMQAM?
15. Você sabe o que é Licenciamento Ambiental?
16. Em sua opinião, por que as empresas devem cuidar
de meio ambiente?
17. Em
sua
opinião,
é
possível
conciliar
desenvolvimento econômico com proteção do meio
ambiente?
18. Você já ouviu falar em Sistemas de Gestão
Ambiental?

(Continuação)
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Dimensões

A Educação Ambiental no
contexto escolar

Itens
19. Educação Ambiental no Brasil é uma lei?
20. Qual o papel que as escolas devem desempenhar
em relação à Educação Ambiental?
21. O que é necessário para que uma escola tenha
sucesso com as ações e projetos de Educação
Ambiental?
22. Em sua opinião, a temática ambiental, ao fazer parte
do currículo escolar, deve ser abordada por quais
disciplinas?
23. Como a sua escola trabalha a Educação Ambiental?
24. O que sua escola busca com as ações de Educação
Ambiental?
25. Como os temas das ações ou projetos de Educação
Ambiental são escolhidos?
26. Como são avaliadas as ações ou projetos de
Educação Ambiental desenvolvidos na escola?
27. Para desenvolver ou ampliar as ações de Educação
Ambiental na escola, você desejaria contar com:
28. Caso houvesse oportunidade, você gostaria de
participar de alguma atividade de formação e/ou
atualização em Educação Ambiental?
29. Que temas você gostaria que fossem abordados
nestas atividades de Educação Ambiental?

Fonte: O autor (2012).

A aplicação foi previamente agendada com os diretores das 14 escolas e
ocorreu em um período de 10 dias. O tempo médio de preenchimento dos
questionários pelos participantes foi de aproximadamente 30 minutos. Os
questionários foram aplicados para grupos de no máximo 20 pessoas e respondidos
individualmente na presença da equipe técnica sob a responsabilidade deste autor.
Para responder a questão avaliativa norteadora deste estudo considerando as
dimensões antes mencionadas, foram adotados procedimentos de coleta de
informações no contato direto com 189 professores de 14 escolas participantes do
PROCEA. Os professores representam 60% do efetivo de 316 professores. Esta
coleta foi realizada em um período de 10 dias por meio da amostragem aleatória
simples e foram previamente agendadas com os diretores e coordenadores das 14
escolas.
Os dados de cada item do questionário foram analisados e ao final do
conjunto de cada dimensão foi feita uma interpretação desses resultados. Todos os
itens possuem alternativas que são apresentadas no instrumento completo
(APÊNDICE A).

4 RESULTADOS
Serão apresentados o perfil dos professores participantes e suas percepções
sobre meio ambiente e proteção ambiental; problemas ambientais globais e locais;
gestão ambiental da empresa alvo; gestão ambiental das empresas de uma forma
geral e educação ambiental no contexto escolar.

4.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES
Participaram do estudo 189 professores que trabalham nas 14 escolas
referidas.
Gráfico 1 - Distribuição percentual do tempo de serviço dos professores.
1%

24%

25%

A - Menos de 5 anos

B - Entre 6 e 10 anos
C - Entre 11 e 15 anos
D - Mais de 15 anos
E - Não responderam

17%
33%

Fonte: O autor (2012).

Com relação ao tempo de serviço, 25% dos professores possuem mais de 15
anos de serviço, cerca de 50% possuem entre 6 e 15 anos de tempo de serviço e
24% possuem menos de 5 anos de serviço (Gráfico 1).
Gráfico 2 - Formação escolar de professores.
25%

26%
A - Ensino Médio
B - Ensino Superior
C - Pós-Graduação

49%
Fonte: O autor (2012).
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Com relação à formação escolar dos participantes, definiu-se como nível
médio todos aqueles que tinham nível médio completo e/ou que estavam no nível
superior cursando ou trancado; e como nível superior e pós-graduação foram
considerados apenas os que já haviam concluído. O grupo de professores possui
49% com curso superior, 25% pós-graduados e 26% possuem apenas o nível
médio.

Gráfico 3 - Distribuição percentual da faixa etária.
1%

17%

16%

A - 20 a 29 anos
B - 30 a 39 anos
C - 40 a 49 anos

29%

D - Acima de 50 anos
37%

E - Não responderam

Fonte: O autor (2012).

Com relação à idade dos participantes, o grupo é experiente com 47% dos
professores com idade acima dos 40 anos e 37% com idade entre 30 e 39 anos,
com apenas 16% com idade entre 20 e 29 anos (Gráfico 3).

Gráfico 4 - Distribuição percentual do sexo.
1%
17%

A - Feminino
B - Masculino
C - Não responderam
82%

Fonte: O autor (2012).

Em relação ao gênero, o grupo de professores é formado predominantemente
por mulheres.
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Gráfico 5 - Bairro onde residem professores.
5%

17%

25%
A - Baixada
B - Zona Norte
C - Zona Oeste
16%

D - Demais Regiões
E - Não responderam

47%

Fonte: O autor (2012).

Com relação ao local de domicilio, quase metade dos professores (47%) mora
na Zona Oeste, seguidos por 25% que residem na Baixada Fluminense e 16% na
Zona Norte (Gráfico 5).

Gráfico 6 - Total de participantes que residem na Baixada.
4%

2%

9%

6%

A - Itaguaí
B - Seropédica

C -Califórnia

15%
64%

D - Mesquita

E - Nova Iguaçu
F - Outros

Fonte: O autor (2012).

Em relação aos que residem na Baixada Fluminense, 64% professores
moram em Itaguaí e 15% em Seropédica. Os outros 21% se distribuem entre outros
bairros e municípios vizinhos (Gráfico 6).
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Gráfico 7 - Total de participantes que residem na Zona Norte.
3%

7%

A - Grajaú
3%

B - Guadalupe

3%
10%

C - Méier
D - Ilha do Governador

7%

E - Penha
F - Ramos

57%

7%
3%

G - Tijuca
H - Maracanã
I - Outros

Fonte: O autor (2012).

Dos que residem na Zona Norte, o grupo de professores está distribuído em
mais de nove bairros (Gráfico 7).

Gráfico 8 - Total de participantes que residem na Zona Oeste.
16%
2% 1%
2%
2%
5%
3%

A - Santa Cruz
B - Campo Grande
C - Paciência
51%

D - Mangaratiba
E - Bangu

7%

F - Cosmos
G - Guaratiba

11%

H - Inhoaíba

Fonte: O autor (2012).

Na Zona Oeste, a maioria dos professores (51%) reside em Santa Cruz
(Gráfico 8).

4.2 A PERCEPÇÃO DE PROFESSORES
São apresentamos a seguir, segundo cada dimensão, os resultados sobre a
percepção dos participantes em relação a este estudo avaliativo.

4.2.1 Dimensão 1- Percepção sobre meio ambiente e proteção ambiental
Nos itens desta dimensão buscou-se conhecer como os professores
compreendem o meio ambiente, bem como identificar o grau de importância que dão
a este tema e a quem atribuem a responsabilidade pela proteção ambiental.
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No primeiro item foi solicitado que os participantes definissem, a partir de
alternativas apresentadas, o que é meio ambiente.
Gráfico 9 - Opinião sobre o que é o meio ambiente.

Fonte: O autor (2012).
A - O conjunto formado pelos elementos da natureza: água, ar, solo, animais e plantas.
B - O conjunto formado pelos elementos da natureza e os seres humanos.
C - O local onde os seres humanos habitam.
D - Outros/Não respondeu/Não sei.

Para 63% dos professores meio ambiente é “o conjunto formado pelos
elementos da natureza e os seres humanos” e para 29% meio ambiente é “o
conjunto formado pelos elementos da natureza: água, ar, solo, animais e plantas”.
Gráfico 10 – A que o meio ambiente se relaciona.

Fonte: O autor (2012).
A - A qualidade de vida do planeta.
B - As relações humanas.
C - A degradação ambiental, poluição, etc.
D - A harmonia do ser humano com a natureza.
E - A higiene, saneamento e saúde.
F - A fauna e flora do planeta.
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No segundo item, foi solicitado aos participantes que fizessem associações do
tema meio ambiente. Para os professores, meio ambiente está associado
principalmente a “qualidade de vida do planeta”, tendo sido esta a opção
mencionada em 72% das respostas, seguida pela “harmonia do ser humano com a
natureza” com 61% e fauna e flora, com 43%.
Para 33% dos professores o tema também está relacionado “A higiene,
saneamento e saúde”. Outros 30% apontam “A degradação ambiental, poluição,
etc.” e apenas 23% associam meio ambiente “Às relações humanas”.
O item seguinte buscou conhecer a importância atribuída pelos professores à
proteção do meio ambiente.
Gráfico 11 – Importância de proteger o meio ambiente.
3%
A - Para garantir a
sobrevivência desta e
das futuras as gerações

42%
55%

B - Por respeito a todas
as formas de vida do
planeta
C - Outros

Fonte: O autor (2012).

Para 55% dos professores é importante proteger o meio ambiente “para
garantir a sobrevivência desta e das futuras gerações” e para outros 42% dos
participantes, é importante proteger o meio ambiente “por respeito a todas as formas
de vida do planeta”.
O item seguinte buscou conhecer a quem os participantes atribuem a
responsabilidade pela proteção do meio ambiente.
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Gráfico 12 - Responsabilidade pela proteção do meio ambiente.
3%

5%
A - Sociedade

B - De todos
C - Outros/Não responderam
(Empresas/Indústrias do Governo,
das ONGs)
92%
Fonte: O autor (2012).

Conforme o Gráfico 12, para a quase totalidade dos professores (92%), a
responsabilidade pela proteção do meio ambiente é “de todos”, incluindo o governo,
a iniciativa privada, as organizações não governamentais e a sociedade como um
todo.

4.2.1.1 Interpretação Dimensão 1
Para os professores (63%), o meio ambiente é o conjunto formado pelos
elementos da natureza e pelos seres humanos, indicando a existência de um
alinhamento conceitual e de uma visão integradora por parte dos participantes. Por
outro lado, 29% dos professores demonstram uma visão naturalista do meio
ambiente, visto por eles como “o conjunto formado pelos elementos da natureza:
água, ar, solo, animais e plantas”. Esta ideia é reforçada quando, mais adiante, 43%
dos participantes citou que o meio ambiente está associado à “fauna e flora do
planeta”.
Na visão dos professores meio ambiente está relacionado à qualidade de vida
do planeta (72%) ou à harmonia do ser humano com a natureza (61%), seguido da
associação com fauna e flora.
Para

92%

dos

professores

a

proteção

do

meio

ambiente

é

de

responsabilidade de todos e visa, em primeiro lugar, garantir a sobrevivência desta e
das futuras gerações (55%), e em segundo, por respeito a todas as formas de vida
do planeta (42%), indicando uma visão consciente sobre o papel e a
responsabilidade de todos os cidadãos.
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4.2.2 Dimensão 2 - Percepções sobre os problemas ambientais globais e locais
Nos itens desta dimensão os participantes foram solicitados a selecionar,
dentre as alternativas apresentadas, os principais problemas ambientais que o Brasil
enfrenta atualmente.
Gráfico 13 - Principais problemas ambientais enfrentados pelo Brasil atualmente.

Fonte: O autor (2012).
A - O desmatamento de áreas naturais.
B - As queimadas.
C - A poluição do ar.
D - A poluição dos rios e mares.
E - Escassez de água.
F - O aquecimento global.
GHIJ-

O trânsito: excesso de carros na cidade.
A perda de biodiversidade, com animais e vegetais em extinção.
A geração do lixo industrial e doméstico.
O desperdício (de papel, alimentos e água).

K - A caça e o comércio de animais silvestres.
L - Outros.
M - Não sei.

Na opinião dos professores, o “desmatamento de áreas naturais” foi citado
como o principal problema (69%), seguido de “poluição dos rios e mares”, e o
“aquecimento global”, ambos com 37% das respostas, conforme o Gráfico 13.
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Gráfico 14 - Principal causa dos problemas ambientais no Brasil.

Fonte: O autor (2012).
A - A má distribuição de renda que gera desigualdades sociais.
B - A falta de controle ambiental por parte das empresas.
C - A exploração desordenada dos recursos naturais.
D - A omissão do órgão público responsável pela fiscalização.
E - A falta de educação e conscientização da população.
F - Outros.

Em relação às principais causas dos problemas do Brasil, 41% dos
professores citaram “A falta de educação e conscientização da população”, seguido
de “exploração desordenada dos

recursos naturais” com 28%, conforme

informações disponíveis no Gráfico 14.

Gráfico 15 - Principais responsáveis pelos problemas ambientais.

Fonte: O autor (2012).
A - O governo (municipal, estadual ou federal).
B - As empresas/indústrias.
C - A sociedade.
D - Todos acima citados.
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No item seguinte, conforme ilustra o Gráfico 15, foi solicitado aos participantes
que respondessem quem, em sua opinião, são os principais responsáveis por estes
problemas ambientais. Na opinião de 88% dos professores, “todos” são
responsáveis pelos problemas ambientais do Brasil, incluindo o governo, as
empresas/indústrias e a sociedade.
Gráfico 16 - Principais problemas ambientais existentes no entorno das escolas.

Fonte: O autor (2012).
A - Ocupação Urbana desordenada.
B - Queimadas.
C - Poluição do ar.
D - Poluição dos rios.
E - O trânsito – excesso de carros nas ruas.
F - Geração de lixo industrial.
G - Geração de lixo doméstico.
H - Outros.

Em continuidade, de acordo com o Gráfico 16, buscou-se conhecer como os
participantes percebem o entorno da escola, em especial os problemas ambientais
existentes na região. Os professores citaram a “geração de lixo doméstico” (53%), a
“poluição de rios” (48%), “a ocupação urbana desordenada” (48%) e “o trânsito”
(47%) como os principais problemas ambientais do entorno das escolas.
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Gráfico 17 - Danos causados ao meio ambiente no cotidiano.

Fonte: O autor (2012).

No item seguinte, Gráfico 17, buscou-se identificar se os professores
contribuem de alguma forma para a ocorrência destes problemas ambientais.
Apenas 51% dos professores consideram que causam algum dano ao meio
ambiente no dia a dia e 10% não souberam responder à questão e 39%
consideraram que não causam dano ao meio ambiente.
Os comentários relacionados a esse item, dentre os que responderam causar
danos ao meio ambiente, são apresentados a seguir:
“De forma consciente não, porém, devido às situações que não dependem de
mim, acredito que sim.”
“Ao viver já estamos degradando, pois necessitamos de consumo, seja
alimentos ou bens.”
“Tenho consciência que se me esforçasse mais poderia evitar o desperdício e
apoiar mais o processo da reciclagem.”
“Às vezes não nos damos conta, mas de alguma forma ou de outra,
causamos algum dano.”
A maior parte dos comentários foi sobre a produção, o descarte e o
reaproveitamento de lixo.
“Tenho consciência que se me esforçasse mais poderia evitar o desperdício e
apoiar mais o processo da reciclagem.”
“Produzo e não sei o que fazer com o lixo.”
“O desperdício de materiais, como papel e o uso excessivo de sacolas
plásticas.”
“Papéis que vão para o lixo e outros que não são reciclados.”
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Foram frequentes também os comentários sobre a emissão de gases do
efeito estufa pelo uso de veículos.
“Apesar de ter carro Flex, mesmo assim continuo poluindo pelo uso
constante.” “Quando deixo de utilizar o transporte de massa e utilizando o carro.”
São destacados os comentários daqueles que responderam que não causam
danos ao meio ambiente:
“Procuro fazer a minha parte, seguindo as ideias da educação ambiental.”
“Costumo fazer tudo que está ao meu alcance.”
Gráfico 18 - Qualidade ambiental do bairro onde você mora.

Fonte: O autor (2012).

No item seguinte, de acordo com o Gráfico 18, procurou-se conhecer sobre a
percepção dos participantes a respeito da qualidade do bairro onde moram. Para
51% dos participantes, a qualidade de vida do local onde residem foi classificada
como “regular”, seguido por aqueles que a consideram “boa” ou “muito boa”, (30%) e
“ruim” (19%).

4.2.2.1 Interpretação Dimensão 2
O desmatamento de áreas naturais está entre os maiores problemas
ambientais que o Brasil enfrenta atualmente na opinião dos entrevistados, citados
majoritariamente pelos professores (69%). Também foram citados, o aquecimento
global (37%), a poluição dos rios e mares (37%), a geração de lixo (32%) e o
desperdício (26%).
A “falta de educação e conscientização da população” e a “exploração
desordenada dos recursos naturais” foram apontadas pela maioria dos professores
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(41% e 28%) como as principais causas destes problemas ambientais. Apenas 9%
dos participantes atribui esta causa à “falta de controle ambiental por parte das
empresas e indústrias”.
Para 88% dos professores, “todos” (governos, empresas e sociedade) são
responsáveis pelos problemas ambientais do Brasil, incluindo o governo, as
empresas/indústrias e a sociedade, reafirmando a visão apontada anteriormente de
que todos são responsáveis pela proteção do meio ambiente. Apenas 5% dos
professores responsabilizam as empresas como responsáveis pelos problemas
ambientais do país.
Nas questões locais, a “geração de lixo doméstico” (53%) e a “poluição de
rios” (48%), foram citados como os maiores problemas do entorno das escolas.
Cabe destacar que os professores citaram também como problema a “ocupação
urbana desordenada” (48%) e o “trânsito” (47%).
Em relação à visão de dano ambiental, a avaliação revelou que 49% dos
professores consideram que, no seu dia a dia, não causam dano ao meio ambiente
ou não sabem se causam, em contradição com a resposta anterior onde apontam a
geração de lixo (53%), a poluição dos rios (48%) e o trânsito (47%) como os maiores
problemas do entorno das escolas.

4.2.3 Dimensão 3 - Percepções sobre a gestão ambiental da empresa alvo
No item seguinte, conforme ilustra o Gráfico 19, para 50% dos professores as
indústrias e empresas, em geral, omitem informações sobre os impactos no meio
ambiente. Para 31% dos entrevistados, as indústrias investem em meio ambiente,
mas suas atividades ainda causam danos.
Para 12% dos professores as empresas utilizam o meio ambiente como
marketing.
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Gráfico 19 – Considerações sobre as indústrias em geral.

Fonte: O autor (2012).
A - Investem em meio ambiente e procuram cumprir as exigências ambientais.
B - Investem em meio ambiente, mas causam danos ao meio ambiente.
C - Omitem informações sobre os impactos e sobre o meio ambiente.
D - Utilizam meio ambiente como marketing.
E - Não tenho elementos para opinar sobre o assunto.

Gráfico 20 -

Conhecimento sobre a empresa Thyssenkrupp CSA Siderúrgica do Atlântico.

Fonte: O autor (2012).
A - Sim, pois sempre passo pelo local onde ela está instalada.
B - Sim, inclusive já visitei a empresa.
C - Sim, conheço através de pessoas que trabalham lá.
D - Sim, ouvi falar, mas não sei do que se trata.
E - Sim, conheço pela televisão, rádios ou cartazes na rua.
F - Não, nunca ouvi falar.
G - Outros/Não respondeu.
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Quando questionados sobre o conhecimento que possuem sobre a
Thyssenkrupp CSA, conforme o Gráfico 20, a maioria dos professores afirmou já ter
ouvido falar da empresa por meio de algum de seus colaboradores (29%) ou por
passar pelo local (24%). Entretanto, 15% dos professores já ouviram falar da
Thyssenkrupp CSA, porém não sabe do que se trata e 11% nunca tinham ouvido
falar na empresa.
Em continuidade, buscou-se levantar informações sobre o conhecimento dos
participantes sobre ações socioambientais desenvolvidas pela Thyssenkrupp CSA.
Gráfico 21 - Conhecimento de ação social e ou ambiental desenvolvida pela Thyssenkrupp
CSA Siderúrgica do Atlântico.

Fonte: O autor (2012).

O Gráfico 21 revela que a maioria dos professores (84%) não conhece a
ações sociais desenvolvidas pela empresa.
Gráfico 22 - Conhecimento sobre as EMQAM, instaladas em três escolas de Santa Cruz e
Itaguaí.

Fonte: O autor (2012).
A - Nunca ouvi falar das estações.
B - Já ouvi falar e/ou vi uma estação, mas não sei do que se trata.
C - Já ouvi falar e/ou vi uma estação e tenho conhecimento sobre o que é.

Em relação às Estações Automáticas de Monitoramento da Qualidade do Ar e
Meteorológica (EMQAM), verificou-se, de acordo com o Gráfico 22, que apenas 31%
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dos professores já ouviu falar ou viu uma estação, enquanto a maioria (69%)
desconhece o assunto.
No item seguinte, verificou-se que a maioria dos professores (51%)
desconhece para que servem as estações, conforme revela o Gráfico 23.
Gráfico 23 – Conhecimento da finalidade das EMQAM.

Fonte: O autor (2012).
A - Sim.
B - Não.
C - Não responderam.

4.2.3.1 Interpretação Dimensão 3
Em relação à percepção dos participantes sobre as indústrias, os dados
revelaram que metade dos participantes acredita que as indústrias omitem
informações sobre os impactos no meio ambiente e 31% consideram que, embora
as industriais invistam em meio ambiente, ainda assim, causam danos ambientais.
Na avaliação de 12% dos professores as indústrias utilizam meio ambiente como
marketing.
A avaliação revelou também que aproximadamente 80% dos entrevistados já
ouviram falar ou conhecem a Thyssenkrupp CSA. Entretanto, a maioria dos
professores (84%) desconhece as ações socioambientais da empresa.
Dentre os participantes que afirmaram ter algum conhecimento sobre as
ações socioambientais desenvolvidas pela Thyssenkrupp CSA, a maioria mencionou
as ações do “Projeto de Olho na Pista”, bem como as ações de monitoramento da
qualidade do ar, por meio das estações automáticas.
É considerável o percentual de professores (49%) que desconhece a
existência e para que servem as estações de monitoramento da qualidade do ar
instaladas pela Thyssenkrupp CSA em três das escolas participantes do PROCEA.
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4.2.4 Dimensão 4 - Percepções sobre a gestão ambiental das empresas
Conforme exposto no Gráfico 24, foi solicitado aos participantes que
respondessem por que as empresas devem cuidar do meio ambiente.
Gráfico 24 – Razões para que as empresas cuidem do meio ambiente.

Fonte: O autor (2012).
A - Por ser uma imposição legal (cumprimento da lei).
B - Para evitar multas.
C - Em função da pressão das comunidades vizinhas.
D - Para economizar recursos e matéria-prima.
E - Para otimizar o uso de recursos naturais- fazer mais com menos.
F - Para manter ou ampliar sua presença no mercado.
G - Para manter uma boa imagem junto a população.
H - Para ajudar no processo de melhoria de qualidade de vida na região.
I - Para contribuir no processo de conservação das áreas naturais.
J - Não tenho opinião formada sobre o assunto.

A maioria dos professores (83%) respondeu que as empresas devem cuidar
do meio ambiente “para ajudar na conservação de áreas naturais” e “para ajudar no
processo de melhoria da qualidade de vida na região” (81%). Para 41% dos
professores as empresas devem cuidar do meio ambiente “para otimizar o uso de
recursos naturais – fazer mais com menos”.
Nota-se, neste item, que questões ligadas ao cumprimento da legislação,
marketing e pressão da sociedade não são muito citadas na opinião de professores.
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Gráfico 25 – Percepção dos participantes em relação ao que é Licenciamento Ambiental.

Fonte: O autor (2012).
A - Não, mas já ouvi falar sobre o assunto.
B - Nunca ouvi falar.
C - Já ouvi falar, mas não sei do que se trata.
D - Sim, tenho algum conhecimento sobre o assunto.

Ainda no âmbito da gestão ambiental empresarial, solicitou-se aos
participantes responderem o que é licenciamento ambiental. Os resultados
revelaram, conforme Gráfico 25, que apenas 49% dos professores sabem o que é
Licenciamento Ambiental, enquanto 51% não possuem conhecimento definido sobre
o assunto em questão.
Gráfico 26 - Opinião sobre a possibilidade de conciliar desenvolvimento econômico com
proteção do meio ambiente.

Fonte: O autor (2012).
A - Não, o desenvolvimento sempre acarreta um custo ambiental.
B - Sim, desde que haja mais produtos e serviços ambientalmente responsáveis à disposição
do consumidor.
C - Não, as empresas e o governo, de uma forma geral, estão interessados somente no
desenvolvimento econômico.
D - Sim, a crescente conscientização da população aliada à atuação de entidades não
governamentais, e os investimentos em equipamentos e tecnologias de controle ambiental
podem conciliar desenvolvimento com proteção ambiental.
E - Não sei.
F - Outros.
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Em continuidade, o Gráfico 26, revela que 74% dos professores afirmaram
que é possível conciliar desenvolvimento econômico com proteção ambiental.
Gráfico 27 – Conhecimento sobre o que é Sistema de Gestão Ambiental.

Fonte: O autor (2012).

Em relação ao Sistema de Gestão Ambiental, conforme revela o Gráfico 27,
quase metade dos professores (48%) nunca tinha ouvido falar sobre o assunto.

4.2.4.1 Interpretação Dimensão 4
Na opinião da maioria dos professores, as empresas devem cuidar do meio
ambiente para “contribuir no processo de conservação das áreas naturais” (83%) e
ajudar no processo de melhoria de qualidade de vida na região (81%), seguido de
otimizar o uso dos recursos naturais (41%). Os aspectos ligados ao cumprimento da
legislação, à imagem da empresa e ao atendimento ao mercado não são
percebidas, pelos participantes, como as principais ações de gestão ambiental das
empresas.
Na maioria dos participantes não sabe o que é Licenciamento Ambiental
(51%) e 48% não tem conhecimento sobre o que é sistema de gestão ambiental.
Apenas 52% dos participantes sabem o que é um Sistema de Gestão
Ambiental, enquanto 51% não possuem conhecimento sobre o que é Licenciamento
Ambiental.
Para a maioria dos professores (74%), é possível conciliar desenvolvimento
econômico com a proteção do meio ambiente, demonstrando uma visão otimista
sobre sustentabilidade.

49

4.2.5 Dimensão 5 - Percepções sobre Educação Ambiental no contexto escolar
Gráfico 28 – Conhecimento sobre se Educação Ambiental no Brasil é lei.

Fonte: O autor (2012).
A - Sim.
B - Não.
C - Não sei.
D - Não responderam.

Questionados se Educação Ambiental no Brasil é lei, 62% dos professores
responderam não ou não souberam responder esta questão, conforme ilustra o
Gráfico 28.
Gráfico 29 - Papel das escolas em relação à Educação Ambiental.

Fonte: O autor (2012).
A - Esclarecimento científico em relação às questões ambientais.
B - Formação de cidadãos conscientes em relação aos problemas ambientais.
C - Estimular e mobilizar alunos, professores e funcionários na busca da melhoria da qualidade
ambiental na escola.
D - Difundir conceitos e valores que despertem nos alunos, professores e funcionários a
responsabilidade pela qualidade ambiental das cidades onde vivem.
E - Despertar nos alunos, professores e funcionários o sentimento de amor e respeito à natureza.
F - Promover ações em datas comemorativas ligadas ao meio ambiente.
G -Outros.
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Sobre o papel que as escolas devem desempenhar em relação à EA, as
respostas mais recorrentes, de acordo com o Gráfico 29, foram “a formação de
cidadãos conscientes” (86%), “a difusão de conceitos e valores que despertem nos
alunos, professores e funcionários a responsabilidade pela qualidade ambiental das
cidades onde vivem” (79%) e “o estímulo ao processo de mobilização da
comunidade escolar” (45%).
Gráfico 30 – Requisitos de sucesso da escola com as ações e projetos de Educação
Ambiental.

Fonte: O autor (2012).
A - Comprometimento da direção.
B - Comprometimento dos alunos.
C - Comprometimento dos professores.
D - Continuidade dos projetos.
E - Práticas inovadoras e transformadoras.
F - Gestão participativa (no planejamento e na implementação das ações).
G - Recursos disponíveis (humanos, financeiros, etc.).
H - Outros.

Solicitados a opinarem sobre o que é necessário para que uma escola tenha
sucesso com as ações e projetos de EA (Gráfico 30), a maioria das respostas dos
professores (67%) mencionou a importância da “gestão participativa”, da
disponibilidade de recursos (50%), da continuidade dos projetos (46%) e das
práticas inovadoras e transformadoras (42%).
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Gráfico 31 - Disciplinas do currículo escolar que devem abordar a temática ambiental.

Fonte: O autor (2012).
A - Ciências e Geografia, apenas.
B - Ciências e Geografia principalmente, e eventualmente pelas demais disciplinas.
C - Por todas as disciplinas indistintamente.
D - Não responderam.

Quando questionados sobre quais disciplinas deveriam abordar a EA na
escola, o Gráfico 31 revela que 82% dos professores afirmaram que a EA deve ser
abordada por todas as disciplinas. Entretanto, 14% dos professores ainda associam
a temática ambiental às ciências e à geografia.
Gráfico 32 – Formas como a escola trabalha a Educação Ambiental.

Fonte: O autor (2012).
A - Em eventos específicos.
B - Nas aulas de matérias específicas, como ciências e geografia.
C - Como todos os professores, através dos conteúdos de suas respectivas disciplinas.
D - Como eixo central do projeto político-pedagógico.
E - Por meio de projetos interdisciplinares abrangendo toda a comunidade escolar
(professores, funcionários, alunos e pais).
F - Por meio de projetos envolvendo a comunidade do entorno.
G - Não tenho esta informação.
H - Outros.
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Percebe-se, pelo Gráfico 32, que a EA é trabalhada de forma diversificada
pelas escolas, estando presente nos projetos interdisciplinares, abrangendo a
comunidade interna e externa (58%) nas disciplinas como conteúdo (43%),
envolvendo a comunidade do entorno (32%) e como eixo central do projeto político
pedagógico (28%).
Gráfico 33 – Finalidades das ações da Educação Ambiental para a escola.

Fonte: O autor (2012).
A - Possibilitar um melhor desenvolvimento dos conteúdos curriculares.
B - A conscientização dos alunos, sem intervenção na comunidade, pois esta não é uma
atribuição da escola.
C - Criar uma estratégia de envolvimento dos alunos nos projetos.
D - Ter um nível de influência/ intervenção na comunidade buscando uma melhoria na
qualidade de vida.
E - Atender a demanda das secretarias ou de outras demandas que apontam à necessidade
de desenvolver ações de Educação Ambiental.
F - Outro.

Quando desenvolvem ações de EA, as escolas buscam, na opinião de 80%
dos professores, “ter um nível de influência/ intervenção na comunidade buscando
uma melhoria na qualidade de vida”, seguido de “criar uma estratégia de
envolvimento dos alunos nos projetos”, na opinião de 55% dos professores. Apenas
26% afirmam que “buscam atender a demanda das secretarias”, conforme nos
revela o Gráfico 33.
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Gráfico 34 – Formas de escolha dos temas das ações ou projetos de Educação Ambiental.

Fonte: O autor (2012).
A - A partir do conteúdo das disciplinas.
B - A partir de sugestões dos professores.
C - A partir de uma demanda externa à escola – CRE, Secretaria, etc.
D - A partir do interesse dos alunos.
E - A partir de problemas existentes na escola e comunidade.
F - De outra forma.

Para 74% dos professores, os temas são escolhidos a partir de problemas
existentes na escola e na comunidade, seguido de sugestões dos professores
(53%), do conteúdo das disciplinas (35%) e do interesse de alunos (32%), de acordo
com o Gráfico 34.

54

Gráfico 35 – Formas de avaliação das ações e projetos de Educação Ambiental
desenvolvidos na escola.

Fonte: O autor (2012).
A - Com provas/ testes/ trabalhos sobre os conteúdos abordados, quando a Educação
Ambiental é trabalhada por meio de disciplina específica.
B - Por meio da avaliação do alcance dos objetivos/metas definidas durante o planejamento
das ações.
C - Por meio da avaliação da mudança de hábitos e atitudes dos envolvidos.
D - Por meio da renovação das práticas pedagógicas e ações cotidianas.
E - Por meio de avaliação externa de Secretarias de Governo ou outras instâncias envolvidas
com a viabilização do projeto.
F - Não sei.
G - De outra forma.

Com relação ao modo como são avaliadas as ações e projetos de Educação
Ambiental na escola, o Gráfico 35, mostra as alternativas de respostas que mais se
destacaram. Para os professores, a mudança de hábitos e de atitude dos envolvidos
nas ações e projetos de EA é apontada como critério de avaliação (68%), seguido
do alcance de objetivos e metas (52%) e por meio da renovação das práticas
pedagógicas (40%). Para 35% dos professores a avaliação é feita por meio de
provas, testes e trabalhos.
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Gráfico 36 - Atividades para desenvolver ou ampliar as ações de EA na escola.

Fonte: O autor (2012).
A - Cursos e palestras sobre temática ambiental.
B - Material de apoio (textos, livros, vídeos, slides e jogos).
C - Atividade de intercâmbio entre as escolas e outras instituições para compartilhamento de
experiências e aprendizados.
D - Outros.
E - Não responderam.

Para desenvolver ou ampliar as ações de EA na escola, 39% dos professores
desejariam participar de atividades de intercâmbio para o compartilhamento de
experiências e aprendizados; 32% gostariam de contar com materiais de apoio e
26% participariam de cursos e palestras sobre a temática ambiental, é o que revela
o Gráfico 36.
Gráfico 37 - Interesse em participar de atividade de formação e/ou atualização em EA.

Fonte: O autor (2012).
A - Sim.
B - Não.
C - Não sei.
D - Não responderam.

A maioria dos professores (88%) mostrou-se interessada em participar de
atividades de formação e/ou atualização em EA, conforme demonstrado no Gráfico
37.
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Gráfico 38 - Temas a serem abordados nas atividades de EA.

Fonte: O autor (2012).
A - Cidadania e meio ambiente.
B - Gestão e conservação dos recursos naturais.
C - Desenvolvimento Sustentável.
D - Dinâmica e atividades de arte e educação.
E - Consumo consciente.
F - Higiene, saneamento, saúde e segurança.
G - Horta escolar.

Quando questionados sobre os temas que gostariam que fossem abordados
nas atividades de formação e/ou atualização em EA, a opção mais recorrente foi
“cidadania e meio ambiente” (54%), seguida de “Gestão e conservação dos recursos
naturais” (40%), Desenvolvimento Sustentável (33%) e Dinâmicas e atividades de
arte e educação (32%), conforme ilustra o Gráfico 38.

4.2.5.1 Interpretação Dimensão 5
Na visão da maioria dos participantes (79%), o papel da EA é “Difundir
conceitos e valores que despertem nos alunos, professores e funcionários a
responsabilidade pela qualidade ambiental das cidades onde vivem”, reforçando o
papel da escola na formação de uma cidadania preocupada com a qualidade de
vida.
Indagados se Educação Ambiental no Brasil é uma lei, apenas 35% dos
participantes responderam que sim.
Na visão da maioria dos professores, é papel das escolas “a formação de
cidadãos conscientes” (86%), bem como “a difusão de conceitos e valores que
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despertem nos alunos, professores e funcionários a responsabilidade pela qualidade
ambiental das cidades onde vivem” (79%).
De acordo com a maioria das respostas dos professores (58%), as escolas
desenvolvem a EA por meio de projetos interdisciplinares abrangendo toda a
comunidade escolar, reforçando o caráter interdisciplinar da EA. Verificou-se, em
aproximadamente 53% das respostas, que os temas das ações de EA são
escolhidos com frequência a partir de sugestões dos professores e, principalmente,
a partir dos problemas existentes na escola e na comunidade (74%).
A maioria dos professores (80%) busca “ter um nível de influência/
intervenção na comunidade visando melhorar a qualidade de vida na região, por
meio das ações de Educação Ambiental”. As ações e os projetos de Educação
Ambiental são avaliados por meio da mudança de hábitos e atitudes (68%), bem
como por meio do alcance dos objetivos e metas previamente planejadas (52%).
A maioria dos professores mencionou a importância da “gestão participativa”
(67%), dos recursos (50%), da continuidade dos projetos (46%) e das práticas
inovadoras e transformadoras (42%) para o sucesso das ações e projetos de EA.
Para desenvolver ou ampliar as ações de EA na escola, 39% dos professores
desejariam participar de atividades de intercâmbio para o compartilhamento de
experiências e aprendizados; 32% gostariam de contar com materiais de apoio e
26% participariam de cursos e palestras sobre a temática ambiental.
A maioria dos participantes (88%) mostrou-se bastante receptiva para
participar de atividades de formação e atualização em educação ambiental. Na
opinião da maioria dos participantes, as atividades de formação e atualização
deveriam estar voltadas para os temas “Cidadania e meio ambientes” (54%), Gestão
e conservação dos recursos naturais (40%), “Desenvolvimento Sustentável” (33%) e
“Dinâmicas e atividades de arte e educação (32%).

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Os

resultados

apresentados

na

Avaliação

de

Percepção

Ambiental

representam um conjunto de informações que podem auxiliar a definição dos
objetivos, a estrutura do programa e o desenvolvimento das ações propostas
pertinentes. A ideia de implantação do programa mostra-se oportuna como um
espaço para a construção de conhecimentos, o compartilhamento de experiências e
um canal de comunicação da empresa com as escolas e a comunidade local.
Os professores, de um modo geral, manifestam a importância da educação no
processo de formação de valores referentes à cidadania comprometida com a
sustentabilidade do planeta. Eles percebem, também, o desenvolvimento como
oportunidade de ampliar as conquistas sociais da comunidade local e o
estabelecimento, pelas escolas, de parcerias com as empresas e o intercâmbio
técnico.

Os

professores,

especificamente,

demonstram

forte

interesse

em

desenvolver atividades de EA por meio de intercâmbio, cursos e palestras sobre o
tema meio ambiente.
Vale dizer que o público envolvido na avaliação considera o tema ambiental
importante e demonstra preocupação com a preservação do planeta; acredita, ainda,
que os problemas ambientais são de responsabilidade de todos. A sustentabilidade
do planeta também depende da ação conjunta de todos os segmentos da sociedade
– cidadãos, poder público e iniciativa privada. Especificamente com relação aos
problemas ambientais do entorno das escolas – poluição dos rios e geração e
descarte de lixo doméstico -, os professores acreditam que o PROCEA pode
promover atividades que mobilizem a comunidade para discutir as questões, suas
causas e consequências, bem como a busca de soluções para estes problemas.
Finalmente, é importante destacar que a avaliação revela a receptividade dos
professores em relação aos cursos de formação ambiental, além de sua percepção
sobre o Programa ThyssenKrupp CSA de Educação Ambiental como uma
oportunidade das escolas firmarem parcerias com as empresas da região.
Sendo assim, o PROCEA deve desenvolver atividades que promovam:
 A sensibilização, a reflexão e a tomada de consciência;
 A discussão sobre os conceitos e os objetivos da Educação Ambiental;
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 O fortalecimento da visão de cidadania planetária, com a compreensão
sobre o papel e a responsabilidade de cada indivíduo nos cuidados com o meio
ambiente;
 A compreensão das causas e consequências dos problemas ambientais e
as conexões destes problemas no âmbito local e global;
 A integração dos diferentes atores que compõem o espaço escolar e o seu
entorno;
 A elaboração e implantação de projetos de Educação Ambiental;
 O estímulo à reflexão e ao debate sobre o papel das escolas na formação
de cidadãos conscientes da sua responsabilidade socioambiental.
 O desenvolvimento das pessoas nas questões relacionadas a cidadania,
meio ambiente, gestão e Educação Ambiental.
Neste sentido, o PROCEA favorece a criação de um espaço nas escolas onde
a temática ambiental possa ser discutida de maneira a gerar significados e
aplicabilidade de conhecimentos no dia a dia de alunos e professores.
Em síntese, coerente com o propósito de uma avaliação de Contexto, este
estudo trouxe informações úteis para subsidiar decisões relacionadas à concepção
da missão do PROCEA junto ao público a ser beneficiado por suas ações.
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APÊNDICE A – Caracterização das escolas participantes no Programa
Thyssenkrupp CSA Siderúrgica do Atlântico
CIEP Maestro Francisco Mignone (“CIEP 496”)
Localização

Infraestrutura

Rua Kaisser S/Nº
Bairro: Monte Serrat
CEP: 23810-560
Município de Itaguaí/RJ
Sala para realização de cursos.
Projeto original modificado para aproveitamento das áreas livres e
isolamento acústico.
Há um jardim e espaço livre para cultivo de horta e produção de
mudas.
OBS: Em seu interior encontra-se uma das Estações de
Monitoramento da Qualidade do Ar (EMQAM) da Thyssenkrupp CSA.
Projeto de educação ambiental “Preservando o Meio Ambiente”, com
atividades extraclasse e caminhada pelo bairro, durante todo o ano.
Participa de programas em parceria com a Prefeitura (“O Pequeno
poeta” e “Tal pai tal filho”) e em parceria com a CSN (Projeto “Jovens
Poetas”).

Projetos e Ações
de Educação
Ambiental

Em 2008, a escola trabalhou os temas água e resíduos dentro da
perspectiva da Agenda 21. Em 2009, os educadores identificaram a
necessidade de abordar o tema resíduo, principalmente devido à
existência de lixão nas redondezas.
A água é um dos temas prioritários, pois sua qualidade na
comunidade não é boa, além disso, moradores comentam sobre a
poluição dos rios.

Localização

A principal necessidade é conscientizar os pais dos alunos da
importância de frequentar a escola e participar das atividades.
E. M. Adalgisa Nery
Rua Profº Eduardo de Aguiar Filho S/Nº
Bairro: Santa Cruz
CEP: 23565-230
Município: Rio de Janeiro/RJ
Auditório para 100 pessoas, sala de professores para 20 pessoas;
quadra de esportes para 200 pessoas e sala de leitura para 30
pessoas, além de equipamentos como data show, TV e DVD.

Infraestrutura

O pátio é todo em concreto e não há espaço para horta.
OBS: Em seu interior encontra-se uma das Estações de
Monitoramoento da Qualidade do Ar (EMQAM) da Thyssenkrupp
CSA.
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Projetos e Ações
de Educação
Ambiental

Localização

Infraestrutura

Projetos e Ações
de Educação
Ambiental

Localização

Infraestrutura

Participa de programas em parceria com a Prefeitura (“Pequeno
poeta” e “Tal pai, tal filho”) e desenvolve projetos de educação
ambiental:
 “Universo, este ambiente que nos cerca”, com atividades de
conscientização do aluno como parte integrante de todo o universo,
no 1º bimestre.
 “Ambiente saudável, uma prática cidadã”, com atividades de
conscientização sobre a importância e utilização consciente da
água, no 2º bimestre.
 “Reciclagem, um novo recomeço”, com atividade de estímulo à
atitude de consciência na reutilização do “lixo”, no 3º e 4º
bimestres.
Há professores motivados em desenvolver projetos de educação
ambiental voltados para o rio São Fernando, como mutirão de limpeza
envolvendo a comunidade e a realização de oficinas.
Há necessidade de motivação dos alunos para participação nas
atividades, além da necessidade de realização de passeios, pois a
maioria dos alunos nunca saiu do bairro.
CIEP Barão de Itararé
Rua Vitor Dumas S/Nº
Bairro: Santa Cruz
CEP: 23550-540
Município: Rio de Janeiro/RJ
Salas amplas, auditório com capacidade para 100 pessoas e outro
para 60 pessoas. Possui uma quadra ao ar livre com capacidade para
200 pessoas e sala de leitura para 50 pessoas, além de
equipamentos, como TV e DVD. Parte do pátio é gramado com
algumas árvores e há espaço para criação de uma horta.
OBS: Nela encontra-se instalada uma das três Estações de
Monitoramento da Qualidade do Ar (EMQAM).
Alguns programas são desenvolvidos em parceria com a Prefeitura e
incluem idas ao teatro e ao Centro Cultural.
Além da coleta seletiva, não foram mencionadas ações ou projetos de
educação ambiental.
Há necessidade de conscientização da comunidade para não jogar
lixo no “valão” próximo à escola, onde é despejada grande parte do
esgoto do bairro.
E. M. Japão
Estrada Reta do Rio Grande S/Nº
Bairro: Santa Cruz
CEP: 23560-390
Município: Rio de Janeiro/RJ
Sala de leitura e atividades múltiplas com capacidade para 150
pessoas; sala de informática para 20 pessoas; pátio interno para 100
pessoas e quadra de esportes descoberta para 200 pessoas. Dentre
os equipamentos disponíveis, encontram-se computadores, datashow,
TV e DVD.
Há um jardim com espaço para horta.
Possui lixeiras seletivas, mas relata que a Comlurb não recolhe o lixo
separadamente.
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Projetos e Ações
de Educação
Ambiental

Localização

Infraestrutura

Projetos e Ações
de Educação
Ambiental

Localização

Infraestrutura

Projetos e Ações
de Educação
Ambiental
Fonte: O Autor (2012).

Ainda não desenvolveu projetos de educação ambiental.
E. M. Roberto Coelho
Rua Biotita Nº21 Conjunto Reta do Rio Grande
Bairro: Santa Cruz
CEP: 23560-440
Município: Rio de Janeiro/RJ
Sala de leitura com capacidade para 30 pessoas e equipamentos
como datashow, TV e DVD.
Em seu interior existe área de jardim.
Dentre os projetos de educação ambiental já desenvolvidos citam:
“São as águas de Março”, “Aquecendo a Consciência e salvando o
planeta”, inseridos no Programa Curricular, além de outros ligados à
reciclagem, desenvolvidos em parceria com a Comlurb.
A Direção relata que há 10 anos foi desenvolvido um projeto de
horta, mas devido à depredação do local não teve continuidade.
Há necessidade de desenvolver atividades em parceria com a
comunidade, como oficinas sobre cultivo de hortas, reaproveitamento
de alimentos, cultivo de mudas, além de atividades de sensibilização
sobre lixo e queimadas.
Há interesse em um projeto de paisagismo e a instalação de cerca
viva com tela.
E. M. Guandu
Estrada do Guandu Nº01- Lote 217 Conjunto Guandu
Bairro: Santa Cruz
CEP: 23560-150
Município: Rio de Janeiro/RJ
Possui boa infraestrutura, incluindo sala de aula com capacidade
para 25 alunos; pátio externo com capacidade para 100 pessoas e
uma área coberta com capacidade para 25 pessoas. Dentre os
equipamentos disponíveis, encontram-se projetor, notebook, TV e
DVD.
A escola já teve uma horta. Atualmente possui um jardim.
Ainda não desenvolveu projetos de educação ambiental.
Há necessidade de conscientização da comunidade sobre a questão
do lixo nas margens do rio, bem como sobre higiene pessoal.
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APÊNDICE B – Questionário
PROGRAMA TKCSA DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Diagnóstico de Percepção Ambiental
Docentes das Escolas localizadas na área de vizinhança da TKCSA

Prezado Professor,
Este questionário tem por objetivo conhecer o que você pensa sobre o tema Meio Ambiente
e Educação Ambiental. As questões estão divididas por blocos temáticos. Não se preocupe
em encontrar respostas certas para as questões, pois o que se busca é coletar informações
sobre a percepção ambiental dos docentes das 14 escolas públicas localizadas na área de
influência da ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico, visando a implantação do
Programa TKCSA de Comunicação e Educação Ambiental.

Perfil do Entrevistado
Data da entrevista:
Nome da Escola:_________________________________________________
Disciplina / Função:_______________________________________________
Séries/Ciclos em que leciona:
Tempo de serviço:
( ) menos de 5 anos
( ) entre 6 e 10 anos
( ) entre 11 e 15 anos
( ) mais de 15 anos
Formação escolar:
( ) Ensino médio
( ) Ensino superior. Qual? _______
( ) Pós-graduação. Qual? ______
Faixa etária:
( ) 20 a 29
( ) 30 a 39
( ) 40 a 49
( ) Acima de 50
Sexo:
( ) Masculino
( ) Feminino
Bairro onde você reside:_______________________________________________
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I. Percepções sobre meio ambiente e proteção ambiental
1) Em sua opinião, meio ambiente é: (marque apenas 1 alternativa)
a) ( ) O conjunto formado pelos elementos da natureza: água, ar, solo, animais e
plantas
b) ( ) O estudo dos elementos da natureza.
c) ( ) O conjunto formado pelos elementos da natureza e os seres humanos.
d) ( ) O local onde os seres humanos habitam.
e) ( ) Não sei.
f) ( ) Outro:
______________
2) E está relacionado: (marque até 3 alternativas)
a) ( ) À fauna e flora do planeta.
b) ( ) À higiene, saneamento e saúde.
c) ( ) À harmonia do ser humano com a natureza.
d) ( ) À degradação ambiental (poluição, desmatamento, queimadas, lixo, etc).
e) ( ) Às relações humanas.
f) ( ) À qualidade de vida do planeta.
g) ( ) Não sei.
h) (Outro):___________________________________________________________
3) Para você, por que é importante proteger o meio ambiente? (marque apenas
1 alternativa)
a) ( ) Para garantir minha sobrevivência no planeta.
b) ( ) Para a garantir a sobrevivência desta e das futuras gerações.
c) ( ) Por respeito a todas as formas de vida do planeta.
d) ( ) Por ser proibido destruir o meio ambiente.
e) ( ) O meio ambiente não precisa de proteção.
f) ( ) Outros:
_________
4) De quem é a responsabilidade pela proteção do meio ambiente? (marque
apenas 1 alternativa)
a) ( ) Do governo (municipal, estadual ou federal).
b) ( ) Das empresas/indústrias.
c) ( ) Da sociedade.
d) ( ) Das ONGs.
e) ( ) De todos.
f) ( ) Não sei.
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II. Percepções sobre problemas ambientais globais e locais
5) Quais são os principais problemas ambientais que o Brasil enfrenta
atualmente? (marque até 3 alternativas)
a) ( ) O desmatamento de áreas naturais.
b) ( ) As queimadas.
c) ( ) A poluição do ar.
d) ( ) A poluição dos rios e mares.
e) ( ) Escassez de água.
f) ( ) O aquecimento global.
g) ( ) O trânsito – excesso de carros nas cidades.
h) ( ) A perda da biodiversidade, com animais e vegetais em extinção.
i) ( ) A geração do lixo industrial e doméstico.
j) ( ) O desperdício (de papel, alimentos, água, energia, etc).
k) ( ) A caça e o comércio de animais silvestres.
l) ( ) Não sei.
m)( ) Outros:
______________
6) Qual é a principal causa dos problemas ambientais no Brasil? (marque
apenas 1 alternativa)
a) ( ) A má distribuição de renda que gera desigualdades sociais.
b) ( ) A falta de controle ambiental por parte das empresas e indústrias.
c) ( ) A exploração desordenada dos recursos naturais.
d) ( ) A omissão do órgão público responsável pela fiscalização.
e) ( ) A falta de educação e conscientização da população.
f) ( ) A falta de legislação específica sobre o tema.
g) ( ) Não sei.
h) ( ) Outros:
______________
7) Quem são os principais responsáveis por esses problemas ambientais?
a) ( ) O governo (municipal, estadual ou federal).
b) ( ) As empresas/indústrias.
c) ( ) A sociedade.
d) ( ) Todos acima citados.
e) ( ) Não sei.
8) Quais são os principais problemas ambientais existentes no entorno da
escola? (marque até 3 alternativas)
a) ( ) Ocupação urbana desordenada.
b) ( ) Queimadas.
c) ( ) Poluição do ar.
d) ( ) Poluição dos rios.
e) ( ) O trânsito – excesso de carros nas ruas.
f) ( ) Geração de lixo industrial.
g) ( ) Geração de lixo doméstico.
h) ( ) Outros:_______________________________________________________
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9) Em seu dia-a-dia você causa algum dano ao meio ambiente?
a) ( ) Sim.
b) ( ) Não.
c) ( ) Não sei.
Comente sua resposta:________________________________________________
III. Percepções sobre a gestão ambiental da empresa público alvo
10) Você considera que as indústrias em geral: (marque apenas 1 alternativa)
a) ( ) Investem em meio ambiente e procuram cumprir as exigências ambientais.
b) ( ) Investem em meio ambiente, mas ainda causam danos ao ambiente.
c) ( ) Omitem informações sobre seus impactos sobre o meio ambiente.
d) ( ) Utilizam meio ambiente como marketing.
e) ( ) Não tenho elementos para opinar sobre o assunto.
11) Você conhece ou já ouviu falar sobre a empresa TKCSA Siderúrgica do
Atlântico? (marque apenas 1 alternativa)
a) ( ) Sim, pois sempre passo pelo local onde ela está instalada.
b) ( ) Sim, inclusive já visitei a empresa.
c) ( ) Sim, conheço através de pessoas que trabalham lá.
d) ( ) Sim, ouvi falar, mas não sei do que se trata.
e) ( ) Sim, conheço pela televisão, rádio ou cartazes na rua.
f) ( ) Não, nunca ouvi falar.
g) ( ) Outros:
_________
12) Você conhece alguma ação social e/ou ambiental desenvolvida pela
TKCSA Siderúrgica do Atlântico? (marque apenas 1 alternativa)
a) ( ) Sim; especifique: _______________________________________________
b) ( ) Não.
13) Você já ouviu falar nas Estações Automáticas de Monitoramento da
Qualidade do Ar e Meteorológica – EMQAM instaladas em três escolas de
Santa Cruz e Itaguaí pela TKCSA Siderúrgica do Atlântico? (marque apenas
1 alternativa)
a) ( ) Nunca ouvi falar sobre as estações
b) ( ) Já ouvi falar e/ou vi uma estação, mas não sei do que se trata
c) (
) Já ouvi falar e/ou vi uma estação e tenho conhecimento sobre o que é uma
estação e sua importância
d) ( ) Outros:
______________
14) Você sabe para que servem as Estações Automáticas de Monitoramento da
Qualidade do Ar e Meteorológica – EMQAM? (marque apenas 1 alternativa)
a) ( ) Sim.
b) ( ) Não.
IV. Percepções sobre a gestão ambiental
15) Você sabe o que é Licenciamento Ambiental? (marque apenas 1
alternativa)
a) ( ) Não, mas já ouvi falar sobre o assunto.
b) ( ) Nunca ouvi falar.
c) ( ) Já ouvi falar, mas não sei do que se trata.
d) ( ) Sim, tenho algum conhecimento sobre o assunto.
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16) Em sua opinião, por que as empresas devem cuidar de meio ambiente?
(marque até 3 alternativas)
a) ( ) Por ser uma imposição legal (cumprimento da lei).
b) ( ) Para evitar multas.
c) ( ) Em função da pressão das comunidades vizinhas.
d) ( ) Para economizar recursos e matéria-prima.
e) ( ) Para otimizar o uso de recursos naturais – fazer mais com menos.
f) ( ) Para manter ou ampliar sua presença no mercado.
g) ( ) Para manter uma boa imagem junto a população.
h) ( ) Para ajudar no processo de melhoria de qualidade de vida na região.
i) ( ) Para contribuir no processo de conservação das áreas naturais.
j) ( ) Não tenho opinião formada sobre o assunto.
17) Em sua opinião, é possível conciliar desenvolvimento econômico com
proteção do meio ambiente? (marque apenas 1 alternativa)
a) ( ) Não, o desenvolvimento sempre acarreta um custo ambiental elevado.
b) ( ) Sim, desde que haja mais produtos e serviços ambientalmente responsáveis
à disposição do consumidor.
c) (
)Não, as empresas e o governo, de uma forma geral, estão interessados
somente no desenvolvimento econômico, deixando os cuidados com o meio
ambiente em último plano.
d) ( ) Sim, a crescente conscientização da população aliada à atuação de entidades
não governamentais, o comprometimento do poder público em fazer cumprir a
legislação e os investimentos em equipamentos e tecnologias de controle
ambiental podem conciliar desenvolvimento com proteção ambiental.
e) ( ) Não sei.
f) ( ) Outros:_______________________________________________________
18) Você já ouviu falar em Sistemas de Gestão Ambiental?
a) ( ) Sim.
b) ( ) Não.
V. Percepção sobre a educação ambiental no contexto escolar
19) Educação Ambiental no Brasil é uma lei?
a) ( ) Sim.
b) ( ) Não.
c) ( ) Não sei.
20) Qual o papel que as escolas devem desempenhar em relação à Educação
ambiental? (marque até 3 alternativas)
a) ( ) Esclarecimento cientifico em relação às questões ambientais.
b) ( ) Formação de cidadãos conscientes em relação aos problemas ambientais.
c) ( ) Estimular e mobilizar alunos, professores e funcionários na busca da melhoria
da qualidade ambiental na escola.
d) ( ) Difundir conceitos e valores que despertem nos alunos, professores e
funcionários a responsabilidade pela qualidade ambiental das cidades onde
vivem.
e) (
) Despertar nos alunos, professores e funcionários o sentimento de amor e
respeito à natureza.
f) ( ) Promover ações em datas comemorativas ligadas ao meio ambiente.
g) ( ) Outro: ________________________________________________________
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21) O que é necessário para que uma escola tenha sucesso com as ações e
projetos de Educação Ambiental? (marque até 3 alternativas)
a) ( ) Comprometimento da direção.
b) ( ) Comprometimento dos alunos.
c) ( ) Comprometimento dos professores.
d) ( ) Continuidade dos projetos.
e) ( ) Práticas inovadoras e transformadoras.
f) ( ) Gestão participativa (no planejamento e na implementação das ações).
g) ( ) Recursos disponíveis (humanos, financeiros, etc).
h) ( ) Outros:_____________________________________________________
22) Em sua opinião, a temática ambiental, ao fazer parte do currículo escolar,
deve ser abordada por quais disciplinas? (marque apenas 1 alternativa)
a) ( ) Ciências/ Biologia e Geografia, apenas.
b) ( ) Ciências/ Biologia e Geografia principalmente, e eventualmente pelas demais
disciplinas.
c) ( ) Por todas as disciplinas indistintamente.
23) Como a sua escola trabalha a Educação Ambiental? (marque até 3
alternativas)
a) ( ) Em eventos específicos.
b) ( ) Nas aulas de matérias específicas, como ciências e geografia.
c) (
) Com todos os professores, através dos conteúdos de suas respectivas
disciplinas.
d) ( ) Como eixo central do projeto político-pedagógico.
e) (
) Por meio de projetos interdisciplinares abrangendo toda a comunidade
escolar (professores, funcionários, alunos e pais).
f) ( ) Por meio de projetos envolvendo a comunidade do entorno.
g) ( ) Não tenho esta informação.
h) ( ) Outros:_______________________________________________________
24) O que sua escola busca com as ações de Educação Ambiental? (marque
até 3 alternativas)
a) ( ) Possibilitar um melhor desenvolvimento do conteúdos curriculares.
b) (
) A conscientização dos alunos, sem intervenção na comunidade, pois esta
não é uma atribuição da escola.
c) ( ) Criar uma estratégia de envolvimento dos alunos nos projetos.
d) (
) Ter um nível de influência/ intervenção na comunidade buscando uma
melhoria na qualidade de vida.
e) (
) Atender a demanda das secretarias ou de outras demandas que apontam à
necessidade de desenvolver ações de Educação Ambiental.
f) ( ) Outros:
_________
25) Como os temas das ações ou projetos de educação ambiental são
escolhidos? (marque até 3 alternativas):
a) ( ) A partir do conteúdo das disciplinas.
b) ( ) A partir de sugestões dos professores.
c) ( ) A partir de uma demanda externa à escola – CRE, Secretaria, etc.
d) ( ) A partir do interesse dos alunos.
e) ( ) A partir de problemas existentes na escola e comunidade.
f) ( ) De outra forma:_________________________________________________
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26) Como são avaliadas as ações ou projetos de Educação Ambiental
desenvolvidos na escola? (marque até 3 alternativas)
a) ( ) Com provas/ testes/ trabalhos sobre os conteúdos abordados, quando a
Educação Ambiental é trabalhada por meio de disciplina específica.
b) (
) Por meio da avaliação do alcance dos objetivos/ metas definidas durante o
planejamento das ações.
c) ( ) Por meio da avaliação da mudança de hábitos e atitudes dos envolvidos.
d) ( ) Por meio da renovação das práticas pedagógicas e ações cotidianas.
e) (
) Por meio de avaliação externa de Secretarias de Governos ou outras
instâncias envolvidas com a viabilização do projeto.
f) ( ) Não sei.
g) ( ) De outra forma_________________________________________________
27) Para desenvolver ou ampliar as ações de educação ambiental na escola,
você desejaria contar com: (marque apenas 1 resposta)
a) ( ) Cursos e palestras sobre a temática ambiental.
b) ( ) Material de apoio (textos, livros, vídeos, slides e jogos).
c) ( ) Atividades de intercâmbio entre as escolas e outras instituições para
compartilhamento de experiências e aprendizados.
d) ( ) Outros:_______________________________________________________
28) Caso houvesse oportunidade, você gostaria de participar de alguma
atividade de formação e/ou atualização em Educação Ambiental?
a) ( ) Sim.
b) ( ) Não.
c) ( ) Não sei.
29) Que temas você gostaria que fossem abordados nestas atividades de
Educação Ambiental? (marque até 3 alternativas)
a) ( ) Educação ambiental: conceitos e vertentes.
b) ( ) Cidadania e meio ambiente.
c) ( ) Resíduos sólidos e coleta seletiva.
d) (
) Gestão e conservação dos recursos naturais (biodiversidade, áreas
protegidas, etc).
e) ( ) Gestão Ambiental.
f) ( ) Legislação Ambiental.
g) ( ) Higiene, saneamento, saúde e segurança.
h) ( ) Dinâmicas e atividades de arte e educação.
i) ( ) Consumo Consciente.
j) ( ) Horta escolar.
k) ( ) Desenvolvimento Sustentável.
l) ( ) Outros: _______________________________________________________

Obrigado(a) por sua participação!

