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RESUMO 

 

No cotidiano da sociedade, a questão ecológica e os problemas ambientais estão 

cada vez mais presentes. Para a melhoria do equilíbrio do meio ambiente é 

necessário que seja dada a devida importância para as áreas verdes. O presente 

trabalho visa proporcionar aos alunos visitantes do Parque Santo Dias, vivência e 

transmissão do conhecimento através de jornadas ecológicas. A amostra foi 

constituída por 72 alunos do 8º Ano do Ensino Fundamental de duas escolas 

públicas de São Paulo: Deputado João Sussumo Hirata e Profº Ricardo Vitiello, 

situadas na região do Capão Redondo. Este projeto foi realizado em três etapas. 

Aplicou-se um questionário na pré-intervenção, com o objetivo de identificar a 

percepção dos alunos diante dos problemas ambientais que ocorrem em seus 

bairros e questões ecológicas. Os principais problemas ambientais citados pelos 

alunos foram à poluição do ar e lixo, falta de vegetação e esgotos. Na segunda 

etapa, os alunos foram conduzidos ao Parque Santo Dias, onde foram realizadas 

jornadas ecológicas. Observou-se que os alunos questionaram, identificaram alguns 

elementos importantes para discussão dos problemas ambientais. A terceira etapa 

realizou-se  após a jornada, com um novo questionário, onde os alunos puderam 

expressar o que aprenderam no decorrer das atividades. Dentre os mais citados 

foram: a existência de leis ambientais, a importância e vantagens do húmus, 

conceito de liquens entre outros. Os alunos através das suas respostas mostraram-

se conscientes de sua atuação individual para a melhoria dos problemas ambientais 

existentes. Esta jornada proporcionou aos pesquisados uma nova percepção, da 

qual o parque não é apenas local de lazer, mas um espaço que contém instrumentos 

para o aprendizado e sensibilização ambiental. Dessa forma, este projeto mostrou a 

importância e a necessidade da população em adquirir uma melhor percepção de 

seu ambiente através da Educação Ambiental. 

 
Palavras Chave: Percepção Ambiental, Áreas Verdes, Parque Santo Dias. 
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1 INTRODUÇÃO 

No cotidiano da sociedade em geral, a questão ecológica e os problemas 

ambientais, encontram-se cada vez mais presentes. Um dos mais alarmantes que 

ocorre em larga escala é o desmatamento. Segundo Primack (2001), o 

desmatamento é o que causa impactos ambientais desastrosos, como as mudanças 

climáticas e perda da biodiversidade de espécies. 

Patrick Geddes, escocês considerado o pai da educação ambiental, 

expressava sua preocupação com os efeitos da revolução industrial, que teve seu 

inicio em 1779 na Inglaterra, devido ao desencadeamento do processo de 

urbanização que traz sérias conseqüências para o meio ambiente (DIAS, 1998) em 

conseqüência da supressão das áreas verdes. 

As florestas têm sido as mais atingidas devido ao aumento demográfico. São 

prejudicadas por acomodar populações ou para estabelecer campos agricultáveis 

(pastagem artificial, culturas anuais e outras plantações de valor econômico). As 

ocupações têm sido realizadas sem um planejamento ambiental específico, 

causando então alterações significativas nos ecossistemas do planeta. 

As queimadas geralmente praticadas pelo homem são atualmente um dos 

principais fatores que contribuem para a redução de florestas em todo o mundo. 

Além de aumentar a concentração de CO2 na atmosfera agravando o aquecimento 

global do planeta, o fogo afeta diretamente a vegetação, o ar, o solo, a água, a vida 

silvestre, a saúde pública e a economia. As grandes cidades ainda enfrentam 

problemas de crescente urbanização associada ao uso e ocupação do solo. 

 

1.1 Percepção Ambiental como Instrumento de Avaliação e 
Conscientização. 

A percepção ambiental vem se destacando como uma ferramenta de 

investigação, que permite analisar como certo grupo de indivíduos interpreta, julga e 

responde ao ambiente em que vive, e a partir dessa análise é possível desenvolver 

projetos educativos compatíveis com a realidade do grupo e local (FAGGIONATO, 

2008).  
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Ela foi definida como sendo uma tomada de consciência do ambiente pelo 

homem. O estudo da percepção ambiental é extremamente importante uma vez que 

se compreendem de maneira eficaz as inter-relações existentes entre homem e o 

ambiente, seus julgamentos e anseios. 

Saber como os indivíduos percebem o ambiente em que vivem suas fontes de 

satisfação e insatisfação é de fundamental importância, pois só assim, conhecendo 

a cada um, será possível a realização de um trabalho com bases locais, partindo da 

realidade do público alvo (FAGGIONATO, 2008). 

As ações decorrentes de análises de percepção permitem um levantamento 

da conscientização da população estudada. Dessa forma, se torna possível um 

trabalho de educação ambiental da realidade do mesmo. 

Existem várias maneiras de se estudar a percepção ambiental, dentre elas: 

aplicação de questionários, observação de desenhos ou fotografias. 

A educação e percepção ambiental despontam como armas na defesa do 

meio natural, e ajuda a reaproximar o homem da natureza, garantindo um futuro com 

mais qualidade de vida para todos, uma vez que desperta uma maior 

responsabilidade e respeito dos indivíduos em relação ao ambiente em que vivem 

(ADDISON, 2003). 

A percepção é diferente de indivíduo para indivíduo, pois cada qual irá reagir 

perceber e se comportar frente ao seu meio, ou seja, as ações são evidentemente 

resultados das percepções, dos processos cognitivos, julgamentos e expectativas de 

cada um. Todavia, não são todas as manifestações psicológicas que são evidentes, 

mas, porém são constantes e afetam nossa conduta, na maioria das vezes, 

inconscientemente (AMBIENTE BRASIL, 2008). 

Neste contexto, podemos encontrar dificuldade na preservação dos recursos 

naturais, considerando o comportamento individual de cada cidadão que por sua 

vez, apresenta diferentes percepções em relação aos valores sociais, econômicos e 

culturais.  
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1.2 Educação Ambiental 

O relacionamento da humanidade com a natureza, que teve início com um 

mínimo de interferência nos ecossistemas, culmina hoje numa forte pressão 

exercida sobre os recursos naturais. Atualmente, são comuns a contaminação dos 

cursos d’água, a poluição atmosférica, a devastação das florestas, a caça 

indiscriminada e a redução ou mesmo destruição dos habitats faunísticos, além de 

muitas outras formas de agressão ao meio ambiente (AMBIENTE BRASIL, 2008). 

Sendo assim, há uma extrema necessidade de se resgatar o homem como parte 

integrante da natureza. 

Um dos objetivos básicos da Educação Ambiental é transformar a relação do 

ser humano com o meio ambiente. Ela se apresenta como um dos instrumentos que 

pretendem contribuir na formação de cidadãos críticos em relação à degradação 

ambiental enfrentada pela população mundial. 

Segundo Dias (2003) a Declaração da Conferência Intergovernamental de 

Tbilisi revelou ao mundo a importância da incorporação da dimensão ambiental em 

todas as formas de educação, onde se definiram conceitos, objetivos, princípios e 

estratégias para o sucesso da educação ambiental. Sendo assim, a educação 

ambiental pretende desenvolver uma consciência ética para a melhora da qualidade 

de vida, estimulando a solidariedade e o respeito sobre todas as formas de vida que 

existem na Terra. 

A definição mais aceita internacionalmente para Educação Ambiental foi 

estabelecida na Conferência Internacional de Tbilisi (1977) que afirma: 

“A educação Ambiental é um processo de reconhecimento 

de valores e clarificação de conceitos, objetivando o 

desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes 

em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-

relações entre os seres humanos, suas culturas e seus 

meios biofísicos. A educação ambiental também esta 

relacionada com as práticas das tomadas de decisões e a 

ética que conduzem para a melhoria da qualidade de vida”. 
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Por esses e outros motivos, as ferramentas e estratégias de educação 

ambiental passam a ter extrema importância para o resgate do vínculo existente 

entre o homem e a natureza. 

 

1.3 Acontecimentos Ambientais. 

A história, desde antes de Cristo, nos mostra episódios de conquistas e lutas, 

como também de desastres ambientais, que causam mortes e desequilíbrios nos 

ecossistemas (DIAS, 2003). 

 A seguir encontramos alguns dos principais acontecimentos ambientais: 

 10.000 a.C: desenvolvimento da agricultura. 

 2.000 a.C: Os impactos gerados por atividades humanas não são capazes de 

provocar grandes alterações. 

 0: Chegada de Cristo, éramos 100 milhões de seres humanos. 

 1.500: Faz-se uma gigantesca cruz de madeira e abre-se uma clareira. Início do 

contrabando de nossos recursos naturais. 

 1.542: Primeira Carta Régia do Brasil – normas disciplinares para o corte de 

madeira. 

 1.667: O ser humano inicia o seu período de percepção. Descobre que existem 

leis que regem o universo. 

 1825: A população da terra chega ao seu primeiro bilhão de habitantes. 

 1850: D.Pedro II edita a lei 601, que proíbe a exploração ambiental. A lei é 

ignorada e verifica-se o desmatamento pelo fogo para a instalação de 

monocultura. 

 1869: Biólogo Alemão Ernest Haeckel propôs o vocábulo “Ecologia” para os 

estudos das relações entre espécies e o meio ambiente. 

 1875: Fim do ciclo econômico do Pau Brasil com o abandono das matas 

exauridas. 

 1923: Henry Ford – linha de montagem. Culto a um dos grandes símbolos de 

consumo. 
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 1952: Ar densamente poluído em Londres (smog) provoca a morte de 1.600 

pessoas e desencadeia o processo de conscientização ambiental. 

 1968: A delegação da Suécia na ONU chama a atenção da comunidade 

internacional para a crescente crise do ambiente, sendo a 1º observação oficial. 

 1974: 1º alerta sobre os CFC’s. 

 1977: De 14 a 26 de outubro, em Tbilisi, realiza-se a I Conferência 

Intergovernamental sobre a Educação Ambiental. 

 1981: O presidente João Figueiredo sanciona a Lei no. 6938 que dispõem sobre a 

política nacional do meio ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação. 

 1986: Explosão do reator n. º4 de Chernobyl. 

 1988: 4.5 milhões de veículos automotores de SP são responsáveis por 90% da 

poluição do ar. 

 1992: Conferência da ONU sobre o meio ambiente – Rio 92 (170 países). 

 1996: Elaboração de novos PCN’s. O tema Meio Ambiente é tratado de modo 

transversal no currículo. 

 1999: É decretada a Política Nacional de Educação Ambiental, Lei nº. 9.795/99. 

 2000: O Brasil produzia 240 mil toneladas de lixo por dia. Apenas 1% do 

orçamento do governo vai para o ministério do meio ambiente. 

 2005: Depois de mais de seis anos de negociações, entrou em vigor, no dia 

16/02, o Protocolo de Kyoto, instrumento internacional para lidar com a redução 

do aquecimento global. 

 2006: A qualidade da água do mar piorou. As praias têm o dobro do lixo do ano 

anterior. A erosão costeira agrava-se de dia para dia e será cada vez pior com o 

efeito das alterações climáticas. Apesar disso continuam a surgir novas 

construções em cima do mar 

 2007: A China reconheceu pela primeira vez, após negar reiteradamente as 

advertências dos ecologistas, que a represa das Três Gargantas, o maior projeto 

hidrelétrico do mundo, pode provocar uma catástrofe ambiental. 
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1.4 Educação Ambiental em Unidades de Conservação. 

Para o equilíbrio do meio ambiente e com isso, uma melhor qualidade de vida, 

é necessário que seja dada à devida importância para a preservação das áreas 

verdes, considerando esta uma questão de toda a sociedade e não um problema 

individual.  

As unidades de conservação conhecidas popularmente como Parques, 

Reservas Biológicas e Estações Ecológicas são lugares que possuem 

características naturais instituídas legalmente pelo poder público (BRASIL, 2000). 

Também são considerados refúgios para proteção e conservação da biodiversidade, 

além de oferecerem locais de lazer propiciando uma melhor qualidade de vida para 

seus freqüentadores. 

A criação dessas Unidades de Conservação é a principal proposta para 

diminuir os efeitos da destruição dos ecossistemas no Brasil, atuando na proteção 

de espécies ameaçadas de extinção, protegendo a biodiversidade biológica e os 

recursos genéticos existentes. Além de poder proporcionar o desenvolvimento da 

região, incentivando atividades de pesquisas científicas (WWF, 2008). 

 As áreas naturais protegidas possuem enorme potencial para interceder no 

processo de educação ambiental, e ainda possibilitam uma “ponte” entre a 

sociedade e a natureza, além de serem locais ideais para práticas de interpretação 

ambiental. 

A educação ambiental exercida em unidades de conservação possibilita a 

inter-relação dos processos de aprendizagem, sensibilização, percepção, 

questionamento e conscientização da comunidade acerca da problemática ambiental 

(GUIMARÃES, 1995). 

A otimização dos parques através de iniciativas que viabilizem a Educação e 

a Interpretação Ambiental cumpre o disposto na Lei Federal nº. 9.985, que determina 

como objetivo básico dos Parques (Nacionais, Estaduais e Municipais) o 

desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, recreação 

em contato com a natureza, do turismo ecológico, de pesquisas científicas e da 

proteção dos ecossistemas naturais (BRASIL, 2000). 
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Segundo Dias (1994), as chamadas jornadas ecológicas, são atividades 

interessantes de iniciação a ecologia de uma forma ativa que concentra a atenção 

do grupo participante em uma determinada questão ambiental específica. 

O mais importante nas jornadas é saber relacionar os elementos da Unidade 

de Conservação com o cotidiano das pessoas, seja demonstrando que móveis, 

papéis, utensílios e afins, são produtos extraídos dos recursos naturais, e 

evidenciando que havendo a degradação das áreas verdes, há um prejuízo direto 

para a população. 

 

1.5 Parques Municipais da Cidade de São Paulo 

Atualmente a cidade de São Paulo possui 32 parques municipais totalmente 

implantados (ANEXO A). No entanto, o mapa de cobertura vegetal e da distribuição 

da vegetação no município mostra que 48% do território apresentam carência de 

vegetação. Por outro lado, 33% do município é composto por vegetação em 

diferentes estágios de sucessão ecológica, concentrados em especial no extremo-

sul, no leste e no norte (GUIAS, 2007). 

Através dessas áreas verdes podemos conhecer um pouco da história da 

cidade, o qual classifica o surgimento dos parques em três momentos. 

“O primeiro concentrado entre o final do século XVIII e início do século XX, foi 

marcado pelo incremento da economia cafeeira e pela transformação do antigo 

burgo e na grande cidade que é São Paulo” (GUIAS, 2007). Neste período, os 

parques eram utilizados como locais de cultura, considerados pontos de encontro da 

elite paulistana. Nesse movimento, surgiram novos parques, dentre eles: Jardim da 

Luz e Ibirapuera, sendo este o grande e último parque criado com essa perspectiva 

(GUIAS, 2007). 

O Segundo movimento teve início a partir do momento em que a cidade 

começou a se tornar uma metrópole, quando se inicia a criação de Parques a partir 

de remanescentes de chácaras, fazendas como é o caso dos parques Piqueri e do 

Carmo (GUIAS, 2007). 
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O último movimento é o atual, onde o concreto está por toda à parte da 

cidade, e as áreas verdes cada vez mais diminutas, acarretando assim sérios 

problemas para toda á população (GUIAS, 2007). 

Através desses problemas existe a necessidade de criação de novas áreas 

verdes, em especial nas periferias das cidades, onde se tem um crescimento 

desordenado. Assim surgem novos parques, alguns com pequenas estruturas, mas 

que proporcionam à população uma melhora na qualidade de vida. 

O Parque Santo Dias (ANEXO E) entra neste contexto, por ser um dos 

últimos remanescentes urbanos de Mata Atlântica. Ele era parte integrante da área 

do I.A.E, hoje denominado UNASP- Centro Universitário Adventista de São Paulo. 

Com o aumento da população na cidade de São Paulo, esta área foi 

declarada como de interesse público, passando por um processo de desapropriação. 

Com isso foi destinada cerca de 800.000 m2 a construção habitacional. No entanto, 

uma boa parte da área remanescente, foi destinada para implantação de um Parque, 

que foi realizado pelo Departamento de Parques e Áreas Verdes (GARCIA, 1995). 

Sua fundação como Parque deu-se em 1992 com 134.000 m2. O nome foi 

concedido em homenagem a Santo Dias, um morador e militante sindical da região 

que morreu assassinado em defesa de melhores condições de trabalho. 

O Parque por possuir uma mata remanescente de mata atlântica, contém 

aspectos e elementos que reforçam seu potencial como um valioso instrumento para 

educação ambiental evidenciando seu valor ecológico, educacional e social. 
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2 JUSTIFICATIVA 

Os parques urbanos por serem considerados a fuga para ambientes naturais 

nos grandes centros, podem atuar não somente para lazer e preservação dos 

recursos naturais, mas também como locais de aprendizagem e sensibilização da 

comunidade acerca da problemática ambiental. Para preservar, é preciso conhecer! 

Por esse motivo é necessário que estudantes conheçam a importância dos parques 

urbanos e assim possam ser sensibilizados através de jornadas ecológicas.  

          

 3  OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar a percepção de alunos do ensino fundamental frente à problemática 

ambiental. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desenvolver intervenções de educação ambiental para alunos do Ensino 

Fundamental. 

 Sensibilizar os alunos participantes das jornadas ecológicas sobre a 

importância da preservação das áreas verdes para a melhoria da qualidade 

de vida. 

 Proporcionar a vivência e o conhecimento ecológico para o público alvo 

através das jornadas ecológicas.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Local da Pesquisa 

 
 A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente concedeu autorização para a 

realização da pesquisa no Parque Santo Dias, localizado na Rua Jasmim da 

Beirada, nº 71 – Cohab Adventista na Região do Capão Redondo – São Paulo. Este 

parque é caracterizado por apresentar a única mata nativa oficialmente preservada 

da região do Capão Redondo. 

 

4.2 População 
 

Para a realização deste trabalho, contou-se com a participação de alunos do 

8º ano de duas escolas do Capão Redondo: Escola Municipal Profº Ricardo Vitiello 

(40 alunos) e a Escola Estadual Deputado João Sussumo Hirata (32 alunos), 

totalizando uma amostra de 72 alunos na participação das atividades propostas, em 

um universo de 280 alunos de 8º ano das duas escolas. 

 

4.3 Caracterização da Pesquisa 
 

Deu-se início a pesquisa a partir da autorização do Comitê de Ética do 

UNASP (ANEXO D), e a autorização dos pais/responsáveis pelos alunos das 

escolas participantes (ANEXO B e C). 

Este projeto foi realizado em três etapas como se seguem abaixo: 

 

1ª Etapa 

 A primeira etapa foi desenvolvida na escola, acompanhada pela professora da 

disciplina de ciências, onde se realizou a coleta de dados, através de um 

questionário, embasado no trabalho de Corrêa (2001). 

Com questões fechadas e abertas de caráter exploratório (APÊNDICE A), 

esse questionário tem como objetivo analisar a percepção ambiental do aluno, frente 
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à importância da preservação de áreas verdes e problemas ambientais de seu 

bairro. 

 

2º Etapa 

 

Os alunos foram conduzidos ao Parque Santo Dias, onde foram realizadas as 

jornadas ecológicas, com duração aproximada de três horas por escola participante. 

As jornadas ecológicas ocorreram em pontos estratégicos do Parque Santo Dias: 

nascente, viveiro e trilha. 

O primeiro ponto estratégico da jornada foi à visitação á nascente do Parque, 

onde foram abordados temas relacionados à importância da vegetação para o lençol 

freático, assoreamento do solo, a importância da mata ciliar e a poluição das águas 

com ênfase no esgotamento da água potável. 

O viveiro, local de reprodução de mudas nativas, foi o segundo ponto 

estratégico. Neste local foi enfatizada a importância do reflorestamento com 

destaque á algumas árvores características de mata atlântica e as práticas de 

reprodução. Ainda no viveiro os alunos foram levados até a composteira e ao 

minhocário. Nestes pontos discutiram-se as técnicas de compostagem e seus 

processos de decomposição e a eficácia do adubo orgânico para a planta e solo. 

O terceiro ponto estratégico constituiu-se na realização da trilha, que possui 

em torno de 860 metros. Esta é divida em seis estações, onde foram abordados 

temas diferenciados: 

 1a Estação: Neste ponto, os alunos puderam conhecer um pouco da história do 

Parque, o qual fazia parte da antiga fazenda do IAE (UNASP). Destacou-se 

também a luta da população dos bairros vizinhos para que a mata fosse 

preservada e aquela área fosse utilizada como lazer para toda população. 

 2a Estação: Foi explicado sobre a existência de uma área em recuperação, onde 

é possível observar espécies pioneiras como a Embaúba (Cecropia hololeuca) e 

o Pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha). 

 3a Estação: Solicitou-se aos alunos que fizessem uma atividade de observação, 

para perceberem quais as diferenças da estação anterior para a atual. Nessa 

estação, chamada “biodiversidade” foi possível observar as características do 
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bioma mata atlântica destacando a grande presença de bromélias e 

Samambaiaçu (Dicksonia selowiana). 

 4a Estação: Nesta área discutiu-se sobre os meios técnicos utilizados para 

identificação da idade das árvores, aproveitando a existência de uma Passuaré 

(Sclerolobium denudatum) de 35 metros e aproximadamente 200 anos. 

 5a Estação: Nesta estação foram discutidos os processos naturais que 

acontecem na natureza, como por exemplo, a abertura de clareiras.  

 6a Estação: Foi discutido sobre as plantas endêmicas da bacia de São Paulo. Os 

alunos também tiveram a oportunidade de conhecer a Palmerinha Lythocarium 

hoehnei, ameaçada de extinção. 

 

3º Etapa  

 

Esta etapa ocorreu logo após as jornadas ecológicas, onde houve a aplicação 

de um novo questionário (APÊNDICE B). O mesmo constituiu-se de três questões 

abertas, onde foi analisada a assimilação do conhecimento ecológico frente à 

importância da preservação das áreas verdes e também como os alunos através das 

novas informações, transmitidas nas jornadas poderiam agir em prol da preservação 

ambiental. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como mencionado, o trabalho foi realizado em duas escolas públicas de São 

Paulo: Deputado João Sussumo Hirata (Escola 01) e Profº. Ricardo Vitiello (Escola 

02), ambas situadas na região do Capão Redondo.  

 
 

5.1 PRÉ-INTERVENÇÃO 

Na primeira fase do projeto, aplicou-se um questionário nas escolas 01 e 02 

com nove perguntas fechadas e uma aberta de caráter exploratório (APÊNDICE A). 

A finalidade deste questionário foi o levantamento da percepção dos alunos 

mediante os problemas ambientais de seu bairro e também para a identificação de 

conhecimentos básicos sobre ecologia, que foram discutidos na visitação ao Parque 

Santo Dias. 

A primeira questão teve a intenção de identificar se os alunos conhecem as 

áreas verdes do seu bairro ou proximidades (GRÁFICO 01). Estima-se que as áreas 

verdes sejam compostas em sua maioria por indivíduos arbóreos, como forma de 

perpetuar espécies, e de manter uma coerência ambiental (MASCARÓ, 2005).  

Percebe-se na escola 02, que mais de 90% dos alunos identificam áreas verdes em 

seu bairro. Fato este que pode ser explicado pela proximidade de suas residências 

ao Parque. Este Parque é a maior área verde preservada do Bairro do Capão 

Redondo.  
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Gráfico 01. Percentual de respostas do questionário pré-intervenção, relacionando a 
visão dos alunos da escola 01 e 02 sobre a presença de áreas verdes no bairro. 
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Os alunos que escolheram a opção SIM, na questão 01, puderam citar quais 
são as áreas verdes de seu bairro. Pode-se observar no gráfico 02 as mais citadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Gráfico 02. Percentuais de respostas do questionário pré-intervenção, relacionando 
a visão dos alunos da escola 01 e 02 sobre quais são as de áreas verdes no bairro. 
 
 

Observa-se que os alunos da escola 02, em sua maioria, indicaram o Parque 

Santo Dias, diferentemente da escola 01, onde os alunos na sua maioria citaram as 

praças. Esse resultado pode ser caracterizado pela existência de uma praça em 

frente à escola.  

Dentro da opção “outros” foram citados, árvores nas calçadas, em 

condomínios, nas escolas, e o UNASP (Centro Universitário Adventista de São 

Paulo). 

Percebe-se então uma distribuição desigual das áreas verdes em um mesmo 

bairro. Apesar dos 134.000 m2 do Parque Santo Dias, ele não consegue suprir a 

carência das áreas verdes do bairro, evidenciando assim, a necessidade de 

vegetação. 

A literatura sugere 12 m2 de área verde por habitante para que haja equilíbrio 

entre a quantidade de oxigênio e gás carbônico. Diferente do esperado, na maioria 

das cidades brasileiras, a quantidade disponível de áreas verdes para cada 

habitante é de 5 m2, portanto deficientes em áreas verdes. Isso se explica pela falta 

de conhecimento da importância das áreas verdes por parte das autoridades e 

também pelo alto custo de preparação e aquisição de mudas, podas, limpeza, 

combate às pragas, estragos em tubulações e fiação elétrica (TROPPMAIR, 2008). 
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Na questão 02, foi solicitado aos alunos que descrevessem a importância das 

áreas verdes. Os resultados demonstram que a maioria dos alunos sabe da sua 

importância (GRÁFICO 03). A maior parte dos alunos relacionou a importância 

destas áreas para o ar. Fato este que pode estar relacionado pela real situação 

sobre a poluição de São Paulo e a escassez de áreas verdes.  

Dentre as inúmeras vantagens das áreas verdes, Guzzo (1999) considera três 

principais: ecológica, estética e social. A vegetação age purificando o ar por fixação 

de poeiras e materiais residuais e pela reciclagem de gases através da fotossíntese; 

regula a umidade e, temperatura do ar (ESTUDOS GEOGRÁFICOS, 2003). 
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Gráfico 03. Percentuais de respostas do questionário pré-intervenção, relacionando 
a visão dos alunos das escolas 01 e 02 sobre a importância de áreas verdes.  

 
No entanto, mais de 20% dos alunos da escola 01, afirmam que a vegetação 

não possui nenhuma importância (GRÁFICO 03). Enfatiza-se então a importância da 

informação e um trabalho de sensibilização ambiental no âmbito escolar, sobre a 

importância das áreas verdes para uma melhor qualidade de vida. 

Na questão 03, perguntou-se sobre a importância da vegetação para o lençol 

freático. 
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Gráfico 04. Percentuais de respostas do questionário pré-intervenção, relacionando 
a visão dos alunos das duas escolas sobre a importância da vegetação para o lençol 
freático.  
 

Observa-se uma porcentagem reduzida de alunos que não souberam 

conceituar a importância da vegetação para o lençol freático (GRÁFICO 04), 

mostrando certo domínio neste conteúdo ou facilidade na identificação da resposta. 

O lençol freático é um rio subterrâneo. Sua existência e potencial, porém, 

depende da estrutura dos solos e da extensão das áreas revestidas por vegetação. 

Sem essas estruturas para a retenção das águas, não haverá lençol freático, 

comprometendo assim a estabilidade dos fluxos dos rios superficiais que alimentam, 

por exemplo, represas (SOBRINHO, 2008). 

Na questão 04, foi indagado se as áreas verdes teriam relação com o ciclo da 

água. Todos os alunos (100%), tanto na escola 1 quanto na escola 2, optaram pela 

alternativa “sim”, evidenciado que esse tema está claro em suas concepções. 

A questão 05 teve como objetivo apontar a percepção dos alunos sobre o que 

seria um viveiro, justamente pela existência de um no Parque Santo Dias.  
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Gráfico 05. Percentuais de respostas do questionário pré-intervenção, relacionando 
a visão dos alunos das duas escolas sobre o que seria um viveiro.  
  

Pode-se observar no gráfico 05 um pequeno percentual de alunos com uma 

concepção errônea sobre o assunto. Entretanto, foi possível observar que a grande 

maioria escolheu a opção correta. Aqueles que não sabiam puderam tirar as suas 

dúvidas durante a intervenção feita no Parque Santo Dias. 

Um viveiro é um local onde se reproduzem mudas para plantio com o ideal de 

reflorestamento ou também para o comércio, podendo desempenhar também um 

papel social, onde a comunidade pode interagir, ao cuidar desse espaço e utilizando 

dele para alimentação e plantio. 

Na elaboração da questão 06, objetivou-se conhecer a concepção dos alunos 

diante o termo “mata nativa”, na intenção de discutir essa questão na futura 

intervenção no Parque, justamente pelo fato deste ser constituído de mata nativa, 

conservando então um remanescente do Bioma Mata Atlântica. 

 Observa-se no gráfico 06, que os alunos pesquisados, tanto da escola 01 

como da escola 02 obtiveram bons resultados. 
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Gráfico 06. Percentuais de respostas do questionário pré-intervenção, relacionando 
a visão dos alunos das duas escolas sobre o que seria uma mata nativa.  

 

As matas nativas, como o bioma Mata Atlântica, mantêm nascentes e 

mananciais que abastecem as cidades e comunidades do interior, além de regular o 

clima, temperatura, umidade e chuvas. Estima-se que 100 milhões de brasileiros 

vivam na área de domínio do Bioma Mata Atlântica.   

"Cuidar dessa mata não significa meramente garantir o habitat natural de 

espécies, mas mantê-la por ser o principal produtor de água de que se pode dispor, 

além da importância que tem para garantir estabilidade climática, que interessa a 

todo o planeta" (MANTOVANI, 2008).        

Mediante a existência de vários problemas ambientais que acontecem no 

Brasil, como a extinção de espécies da flora e fauna, o aumento gradativo de 

resíduos sólidos, a poluição, a má distribuição de água e afins, a questão 07 teve 

como objetivo conhecer a percepção ambiental dos alunos em relação aos 

problemas ambientais de seu bairro. 
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Gráfico 07. Percentuais de respostas do questionário pré-intervenção, relacionando 
a visão dos alunos sobre a existência de problemas ambientais no bairro.  
 

Observa-se no gráfico 07 uma grande quantidade de alunos da escola 01 que 

afirmam não saber sobre a existência dos problemas ambientais do seu bairro. Fica 

claro a necessidade de ampliar a percepção dos alunos mediante aos problemas 

ambientais que os cercam, pois infelizmente convivemos com problemas ambientais 

diretamente.  

Segundo o Subprefeito da Sub Prefeitura de Campo Limpo e Capão 

Redondo, os principais problemas ambientais dessas regiões são os déficits 

habitacionais e as enchentes inter-relacionadas. Pois se não há habitações dignas, 

parcelas dos moradores menos favorecidos evidentemente passam a morar em 

beiras de córregos. As conseqüências dessa ocupação desorganizada já são 

bastante conhecidas: enchentes, assoreamento dos cursos de água devido ao 

desmatamento e ocupação das margens, desaparecimento de áreas verdes, 

desmoronamento de encostas, comprometimento dos cursos de água que viraram 

depósitos de lixo e canais de esgoto, dando margem ao surgimento de doenças. 

(MEIRELLES, 2000). 
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Os alunos que optaram pela opção SIM puderam citar quais são os 

problemas de seu bairro. No gráfico 08, encontram-se os problemas mais citados: 
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Gráfico 08. Percentuais de respostas do questionário pré-intervenção, relacionando 
a visão dos alunos sobre quais seriam os maiores problemas ambientais no bairro.  
 

A poluição do ar e o lixo foram os problemas ambientais mais citados, junto 

com a falta de vegetação e esgotos, que também seriam considerados como 

conseqüência a poluição das águas. Na escola 02, pode-se observar que o 

problema ambiental “esgoto” esteve mais presente do que a falta de áreas verdes. 

Podemos justificar isso, pela existência de um córrego poluído em frente à escola. 

Segundo a Associação Paulista de fundações (2008), a poluição do ar na 

cidade de São Paulo, mata indiretamente, oito pessoas por dia, em média. Estudos 

do Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo apontam que a exposição aos poluentes emitidos reduz 

a vida dos habitantes em dois anos. O número de óbitos era mais elevado. No 

entanto, ações como as realizadas pelo Programa de Controle da Poluição do Ar por 

Veículos Automotores (Proconve) e o rodízio contribuíram para a qualidade de vida 

do paulistano.  

Na oitava questão os alunos puderam mostrar se há uma insatisfação pessoal 

com os problemas ambientais existentes no seu bairro. 



 21

76%

24%

82,5%

17,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sim Não

Escola 01
Escola 02

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 09. Percentuais de respostas do questionário pré-intervenção, relacionando 
a visão dos alunos sobre a insatisfação pessoal aos problemas ambientais. 
 

Os problemas ambientais incomodam a maior parte dos alunos pesquisados, 

mostrando que estes não passam despercebidos pelos alunos. É interessante 

ressaltar que na questão 07, foi questionado aos mesmos se existiam problemas 

ambientais em seu bairro. 46,87% da escola 01 afirmam que não sabem se existem, 

mas, no entanto nessa questão, 76% dos alunos da mesma, afirmam que se 

incomodam. Observa-se assim, que há uma contradição. Isso acontece também na 

escola 02, mas em proporção menor. A este fato, pode-se atribuir a falta de atenção 

e pressa em responder as questões, comportamento típico da adolescência. È difícil 

mensurar se os alunos estão respondendo o que sentem ou se respondem de 

acordo com o que pensam ser as nossas expectativas. 

A questão 09 do questionário pré-intervenção teve como objetivo identificar se 

os alunos consideram-se capazes de melhorar o ambiente em que vivem (GRÁFICO 

10). 
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Gráfico 10. Percentuais de respostas do questionário pré-intervenção, relacionando 
a visão dos alunos sobre a capacidade pessoal de amenizar os problemas 
ambientais existentes.  
 

Os alunos que escolheram a opção SIM citaram alternativas para minimizar 

os problemas ambientais (GRÁFICO 11). 
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Gráfico 11. Percentuais de respostas do questionário pré-intervenção, relacionando 
a visão dos alunos sobre sua contribuição pessoal para melhora dos problemas 
ambientais. 
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As propostas citadas pelos alunos (GRÁFICO 11) mostram que eles 

conhecem algumas das soluções para a minimização dos problemas ambientais. 

Principalmente, no que se refere à opção “não jogar lixo no chão”, que foi a solução 

mais citada pela escola 01, mostrando que o problema do lixo é bem evidente na 

percepção dos alunos. Diferentemente na escola 2, a economia de água, luz e a 

reciclagem, foram os mais citado. 

Após a Revolução Industrial, as fábricas começaram a produzir objetos de 

consumo em larga escala e a introduzir novas embalagens no mercado, 

aumentando consideravelmente o volume e a diversidade de resíduos gerados nas 

áreas urbanas (BARBOSA, 2000). 

 Todos os problemas citados exigem uma solução integrada. Se cada um de 

nós mudasse nossas posturas, e fizéssemos o que foi citado pelos alunos das duas 

escolas pesquisadas, com certeza aumentaríamos nossa qualidade de vida e 

diminuiríamos os problemas ambientais circundantes. 

 A última questão do questionário pré-intervenção teve como objetivo conhecer 

como os alunos encaram a resolução dos problemas ambientais. Através dos 

resultados mostrados no gráfico 12, observa-se que os alunos não se vêem como 

principais atuantes contra os problemas ambientais. 
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Gráfico 12. Percentuais de respostas do questionário pré-intervenção, relacionando 
a visão dos alunos sobre como poderiam contribuir para a minimização dos 
problemas ambientais. 
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Na percepção dos alunos da escola 01, o governo é o principal responsável 

para resolução dos problemas ambientais. Na escola 02 a comunidade unida seria a 

responsável. “Empresários e governos frequentemente não querem tomar 

conhecimento, nem lidar com os problemas ambientais, portanto, o engajamento dos 

cidadãos é necessário para convencer os empresários e os governos que a 

conscientização sobre a diversidade biológica tem algumas vezes sentido 

econômico e ecológico” (PRIMACK, 2001).  

Segundo Dias (1994), a educação ambiental não se limita apenas em 

oferecer conhecimento sobre o ambiente, mas também ajuda a desenvolver valores 

e atitudes que possam refletir a conscientização a respeito dos problemas 

ambientais circundantes e a aceitação da responsabilidade de ações para resolvê-

las. 

 
 

5.2 INTERVENÇÃO (JORNADA ECOLÓGICA) 

 

A proposta de visitação aos pontos estratégicos do Parque Santo Dias, 

teve como principal meta mostrar aos alunos a importância da preservação 

daquela área e também discutir os problemas ambientais existentes 

referentes a cada ponto. 

O primeiro ponto estratégico do Parque a ser visitado pelos alunos foi a 

nascente, onde foi possível falar sobre a importância da vegetação, em especial a 

mata ciliar, que possui um papel muito importante para a proteção das nascentes, 

rios, lagos, etc. (FIGURA 1 e 2).  

A mata ciliar localiza-se na margem de rios, lagos e até nascente, 

proporcionando proteção, além de filtragem e amortecimentos dos impactos 

provenientes que circundam o ambiente aquático, como assoreamentos e lixos 

jogados (AMBIENTE BRASIL, 2008). 

Destacou-se também a importância da vegetação para o lençol freático, 

questão discutida no questionário pré-intervenção (GRÁFICO 04) para o ciclo da 

água. Sendo então possível sensibilizá-los sobre os problemas enfrentados 

atualmente pela má distribuição de água potável.  
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Considerando que a Amazônia detém 80% da água potável disponível no 

Brasil, mas somente 5% da população brasileira, e que São Paulo concentra 30% da 

população e contém apenas 1.6% de água potável disponível, são necessárias 

intervenções constantes para formar cidadãos conscientes de seus deveres 

ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

              Figura 01. Nascente do Parque Santo Dias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
             
           Figura 02. Visitação da escola 01 na Nascente do Parque Santo Dias. 
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Os alunos de ambas as escolas, mostraram-se curiosos sobre a grande 

quantidade de algas presentes no lago, onde foi possível discutir a importância das 

algas para o meio ambiente, as quais são responsáveis pela renovação de grande 

parte do oxigênio do ar atmosférico. Observaram a presença de peixes e fizeram 

perguntas referentes às espécies existentes, além de perguntarem sobre as 

espécies vegetativas ao redor do mesmo. 

No segundo ponto estratégico, o viveiro, foi abordado a importância do 

reflorestamento das espécies nativas e as práticas de reprodução de mudas 

(FIGURAS 03, 04, 05). Os alunos observando a quantidade de mudas existentes 

puderam questionar sobre o local: 

 “Onde seriam plantadas todas aquelas mudas?” 

“O Parque faz doações de mudas para a população?” 

As mudas existentes no Parque são destinadas para o plantio na mata do 

mesmo, no entanto, existe também o trabalho de doação de mudas para usuários 

inscritos no Projeto “Arborização Parque Santo Dias”. Os alunos tiveram muita 

curiosidade em saber os nomes de algumas espécies, e assim foi possível 

apresentá-los a importância dos herbários, pois não são todas as espécies que 

podem ser identificadas a “olho nú”. 

Nos Herbários são realizadas as identificações de vegetação, através de 

exsicatas, ou seja, são recolhidas partes da planta da qual se deseja identificar, esta 

passa pelo processo de secagem através de estufa e assim um especialista começa 

o processo de análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                          

Figura 03. Parte do Viveiro do Parque Santo Dias. 
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            Figura 04. Escola 01 no viveiro do Parque Santo Dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

      Figura 05.  Escola 02 no viveiro do Parque Santo Dias. 

 

Na composteira / minhocário (FIGURA 06), os alunos das duas escolas, no 

início da atividade pareciam enojados pelo fato do cheiro forte dos alimentos se 

decompondo, e devido terem a concepção de que as minhocas são sujas e 

nojentas. Percebe-se então o distanciamento do ser humano com os processos 

naturais.  
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Discutiu-se sobre a importância do húmus que é produzido pelas minhocas. O 

húmus é o adubo orgânico mais completo, não possuindo cheiro, rico em matéria 

orgânica, fósforo, potássio, nitratos, cálcio, magnésio, minerais, nitrogênio e micro 

elementos. 

Foi transmitida aos alunos a vantagem do emprego desse adubo nas 

plantações, ao invés dos adubos químicos que podem acarretar sérios problemas à 

saúde, ao solo e ao lençol freático. 

 

 

 

 
 

 

 

                         

                         

Figura 06. Escola 01 na composteira / minhocario. 

 

No terceiro ponto estratégico, a trilha, foi possível observar os olhares 

curiosos de alguns alunos e o mau comportamento de outros de ambas as escolas, 

pois estes começaram a arrancar as folhas e flores da vegetação no início da trilha. 

Na primeira estação, onde foi contada a história do parque, foi pedido aos 

alunos para que observassem tanto a vegetação como o solo. Na estação onde 

houve um desastre ambiental, causado pelo derramamento de esgoto da empresa 

Superbom há mais de dez anos, ocasionou a morte de aproximadamente 10.000 

árvores. Nesse local, nota-se a grande presença de espécies pioneiras como 

Embaúba e Pau-jacaré. As Embaúbas são encontradas normalmente, nos primeiros 

estágios de sucessão, nos meses imediatamente após a cobertura de uma clareira 

em uma floresta primária (PRIMACK, 2001). 
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Os alunos puderam observar a grande quantidade de folhas dispersas da 

Embaúba. Interagidos com a estação, eles fizeram algumas observações 

interessante em algumas folhas desta pioneira: 

 “Porque aquela folha está toda furada e não caiu?”. 

“Porque a Embaúba é alta e o seu caule é fino?”. 

Através de algumas perguntas feitas pelos alunos, é possível destacar a 

importância da observação e da curiosidade para o questionamento facilitando 

assim o aprendizado. 

Seguindo o percurso da trilha, os alunos observaram a presença de algo 

“acinzentado” nas árvores que seriam os liquens formados da associação 

mutualísticas entre determinadas espécies de fungos e certas algas ou 

cianobactérias. Os liquens também são considerados bioindicadores de nível de 

poluição dos ambientes.  

  

 

 

 

 

 

                     

           Figura 07. Escola 01 na segunda estação da trilha principal. 

Nota-se então que as maiorias dos alunos não sabiam ou não se lembravam 

do que seriam liquens, portanto, tiveram a oportunidade de aprender na prática esse 

conceito (FIGURA 07). Os alunos foram convidados para analisar a composição 

vegetativa nas estações um e três. Alguns alunos das escolas pesquisadas fizeram 

as seguintes observações: 

“Porque essa árvore está torta? Ela vai cair?”. 

“Porque nessa área o solo é mais úmido?”. 
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“Porque aqui é mais frio?”. 

Essas questões foram discutidas na terceira estação, onde há uma maior 

biodiversidade de espécies, justamente porque a vegetação é mais conservada e 

possui espécies de maior porte. É possível observar também a grande quantidade 

de bromélias (FIGURA 09) e exemplares de Samambaiaçu (Dicksonia selowiana), 

visualizada na Figura 08. O encurvamento da árvore é devido a sua procura pela luz 

solar, por estarem em local totalmente sombreado. As árvores fornecem sombra e 

transpiram água o que reduz a temperatura do ambiente em climas quente. 

 

      

Figura 08. Samambaiaçu.                            Figura 09. Observam-se briófitas. 
   (Dicksonia selowiana). 
 

Na estação seguinte, há a existência de um Passuaré (Sclerolobium 

denudatum) com aproximadamente 200 anos (FIGURA 10). Nessa estação, os 

alunos puderam obter um conhecimento sobre algumas leis ambientais que 

protegem as árvores  maiores e  mais antigas.Eles também puderam manter um 

contato com uma das árvores mais antigas do Parque, abraçando-a. 
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Figura 10. Passuaré (Sclerolobium denudatum) com                                          
aproximadamente  200 anos e mais de 20 metros de altura. 

Seguindo para a penúltima estação, foi pedido para que os alunos 

observassem a clareira presente naquele espaço (FIGURA 12). Foi comentado 

sobre a existência de um verdadeiro berçário de plantas recém germinadas ou em 

vida latente dentro das sementes. Por uma ação natural, uma árvore de grande 

porte, caiu atingindo outras árvores. Com isso surgiu uma clareira, permitindo então 

que tenha luz suficiente para que as outras plantas se desenvolvam. Nessa estação 

os alunos fizeram apenas a observação de uma pichação em uma das árvores, o 

qual é considerado um ato de vandalismo e falta de respeito com a natureza.  

  

 

 

 

 

                                               

                                                            

 

                                    Figura 11. Escola 02 na trilha da clareira. 
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                  Figura 12. Escola 01 observando a clareira 

 

Finalizando a segunda etapa da pesquisa, os alunos tiveram a oportunidade 

de estar em frente á uma espécie rara e restrita da bacia de São Paulo, Palmeira 

Lythocarium hoehnei, uma espécie quase extinta devido ao desmatamento causado 

pelo crescimento populacional. Mais de 99% das extinções da era moderna são 

atribuídas à ação humana (PRIMACK, 2001). 

 O Parque Santo Dias é um dos poucos locais que ainda possuem 

exemplares desta Palmeira, popularmente conhecida como “palmerinha” que tem 

uma característica interessante: o caule em forma de “J”.  

Os alunos ficaram maravilhados em saber que bem pertinho de suas 

residências existe uma espécie rara (FIGURA 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Palmeira Lythocarium hoehnei. 
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Os alunos pesquisados das duas escolas mostraram-se comprometidos em 

adquirir novos conhecimentos, participando então das atividades propostas: 

observação, questionamento e discussão em todos os pontos estratégicos em 

questão. Apesar de algumas atitudes impróprias, como arrancar as flores de 

algumas plantas, nota-se que houve um envolvimento dos mesmos nas discussões 

da problemática ambiental no decorrer de todas as atividades, não havendo, 

portanto, dificuldades para as pesquisadoras abordarem o conteúdo programado. 

 

5.3 PÒS-INTERVENÇÃO 

A terceira e última etapa do trabalho, deu-se início após a jornada ecológica, 

onde se aplicou um questionário com apenas três questões abertas, de caráter 

qualitativo (APÊNDICE B), com o objetivo de conhecer a nova percepção dos 

alunos, diante dos assuntos abordados. 

Na questão 01, objetivou-se conhecer o que os alunos aprenderam após a 

jornada. Observaram-se inúmeras citações sobre os vários temas abordados: 

preservação, problemas ambientais, ciclo da água, dependência da natureza. No 

entanto, os temas mais comentados estão descritos abaixo: 

 A existência de leis ambientais: a maioria dos alunos citou a lei relacionada ao 

corte de árvores, devido o assunto ter sido abordado na quarta estação da 

trilha principal, onde há a existência de uma Passuaré (Sclerolobium 

denudatum) com mais de 200 anos. 

 A importância das árvores para os animais (abrigo e alimentação): eles 

citaram que as árvores além de darem frutos e sombra para os animais, 

também servem como abrigo, em especial a Embaúba (Cecropia hololeuca) por 

sua inter-relação com as formigas. 

 A importância e vantagens do adubo orgânico (húmus) para o solo: alguns 

alunos citaram que o adubo orgânico não polui o solo, além disso, 

proporcionam nutrientes para o desenvolvimento das plantas. 

 A existência de liquens em várias árvores: eles associaram os liquens como 

um indicador de poluição. 
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 Nome popular de algumas árvores como a Embaúba, Pau jacaré, Passuaré, e 

Samambaiaçu: durante o percurso das atividades, em especial na segunda 

estação da trilha, os alunos demonstraram muito interesse em nomes de 

espécies vegetativas, e em alguns momentos durante a aplicação do 

questionário pós-intervenção, alguns alunos perguntavam o nome de alguma 

árvore citando suas características.  

Alguns alunos responderam por tópicos o que haviam aprendido 

durante a jornada ecológica, outros responderam através de frases como as 

citações abaixo. 

“Hoje eu aprendi que tudo na natureza deve ser conservado, principalmente o 

meio ambiente. As árvores, as flores, tudo sobre a natureza. Eu vi também 

coisas muito lindas e aprendi muito sobre a água. Foi uma aula espetacular, 

aproveitamento ótimo”. 

Aluno da Escola Municipal Ricardo Vitiello. 

“Aprendi que a natureza não depende da gente, nós que somos totalmente 

dependentes dela, por isso devemos cuidá-la muito bem, dar atenção e olhar 

como ela é bela”. 

Aluna da Escola Estadual Deputado João Sussumo Hirata.  

Na questão 02, o objetivo foi analisar qual a concepção dos alunos sobre a 

importância das áreas verdes para seu bairro, após as discussões ocorridas durante 

a visitação no Parque.   

Os resultados foram muito satisfatórios, pois além de citarem a importância 

para o equilíbrio ambiental, saúde e qualidade de vida, eles descreveram a 

vegetação como um meio de sobrevivência. Ressaltando que 90% dos alunos de 

ambas as escolas, novamente citaram o ar como maior beneficio trazido pelas áreas 

vedes, confirmando o resultado do questionário pré-intervenção (GRÁFICO 03). 

“A importância das áreas verdes não é apenas para o meu bairro, mas para 

todo o mundo, é importante para a vida”. 

 

                              Aluno da Escola Estadual Deputado João Sussumo Hirata. 



 35

Os alunos na questão 03 tiveram a oportunidade de expressar sua nova 

proposta de atitude para a diminuição dos problemas ambientais de seu bairro. Entre 

as atitudes citadas foi possível destacar que a grande maioria enfatizou as questões 

como: 

 Economizar água; 

 Não jogar lixo na rua; 

 Cuidar das plantas e dos animais; 

 Plantar árvores; 

 Não desmatar; 

 Proteger as áreas verdes ainda restantes. 

O que chamou mais atenção foram os termos utilizados pelos alunos: 

 Responsabilidade; 

 Individualidade; 

 União. 

 

“È preciso que cada um faça sua parte, cuidando do meio ambiente, não 

poluindo, não desmatando e cuidando dos animais”. 

 

Aluna da Escola Deputado Sussumo Hirata.  

“Precisamos ter responsabilidade e consciência com os nossos atos, afinal 

somos dependentes da natureza”. 

Aluna da Escola Municipal Ricardo Vitiello.  

Analisando e comparando os resultados do questionário pré-intervenção com 

os do questionário pós-intervenção, foi possível observar uma mudança na 

percepção dos alunos. Um exemplo que é possível destacar, foi a questão 2 

(GRÁFICO 03) do questionário pré-intervenção,  onde muitos alunos citaram que a 

vegetação não possui importância alguma. Já analisando as respostas do 
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questionário pós-intervenção, observa-se que os alunos citam as áreas verdes como 

algo essencial para a vida. 

Na questão 10 do questionário pré-intervenção, observou-se que a maioria 

dos alunos das duas escolas (GRÁFICO 11), não se viram como os principais 

responsáveis para a minimização dos problemas ambientais, diferentemente desse 

novo resultado o qual os alunos citaram que cada um deve ter responsabilidade 

sobre seus atos, que a comunidade deve se unir para resolver os problemas 

ambientais de seu bairro, mas que cada um individualmente deve fazer a sua parte 

em prol da preservação do meio ambiente.   
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6     CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Analisando os resultados obtidos, percebe-se que é necessário ampliar o 

trabalho de sensibilização para preservação das áreas verdes no âmbito escolar. 

Principalmente pelo fato de que a educação ambiental possui a proposta contínua 

de conhecimentos e mudanças de posturas e atitudes. 

Houve certa dificuldade para a realização do projeto, devido à resistência de 

algumas escolas na aceitação do convite para participação dessa nova experiência 

com os alunos. 

É de extrema necessidade que os alunos tenham uma vivência com os temas 

relacionados à preservação. No entanto percebe-se que há uma falta de 

planejamento em nível curricular das escolas nesse âmbito. 

As jornadas ecológicas, utilizadas como uma das ferramentas para educação 

ambiental realizada no Parque Municipal Santo Dias, proporcionou aos pesquisados 

uma nova percepção, da qual o parque não é apenas local de lazer, mas um espaço 

que contêm instrumentos para o aprendizado e sensibilização ambiental, 

incentivando a capacidade de observação, raciocínio, e estimulação á prática do 

questionamento. 

Este trabalho apresentou a necessidade da população em ampliar e adquirir a 

percepção de seu ambiente, para formar cidadãos mais críticos aos problemas 

ambientais que os cercam, pois assim, poderão afirmar uma nova postura em favor 

à preservação das áreas verdes e conseqüentemente uma melhor qualidade de 

vida. 
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APÊNDICE A. QUESTIONÁRIO PRÉ-INTERVENÇÃO. 
 
 

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL 
1. Existem áreas verdes em seu bairro? 

(   ) Não (   ) Não sei (   ) Sim. Quais?_________________________________ 

2. Em sua opinião qual a importância de áreas verdes? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Qual a importância da vegetação para o lençol freático? 

(   ) As arvores protegem, não deixando a água entrar no solo. 

(   ) Ajudam na absorção de água, e assim a água entra no solo. 

(   ) Não ajuda em nada. 

4. Você acha que as áreas verdes têm relação com o ciclo da água? 
(   ) Sim         (   ) Não 

5. Você sabe o que é um viveiro? 

(   ) É onde vive muitas pessoas. 

(   ) Lugar de reprodução de mudas/animais. 

6. O que é mata nativa? 

(   ) Arvores plantada pelos homens. 

(   ) Surgimento natural de vegetação. 

(   ) Plantas de jardins. 

 

7. Existem problemas ambientais em seu bairro? 

(   ) Não        (   ) Não Sei          (   ) Sim. Quais?___________________________ 

8. Você se incomoda com esses problemas? 
(   )Sim (   ) Não 

9.  Você pode contribuir para melhorar o ambiente em que vive? 
(   ) Não    (   )Sim.Como? ____________________________________________ 
 

10.Em sua opinião, quem deveria ajudar a resolver os problemas ambientais. 
     (   ) Igrejas                 (   ) Escolas       (   ) Comunidade unida 

(   ) Cientistas     (   ) Políticos       (   ) Você individualmente 
     (   ) Jornalistas     (   ) Artistas                   (   ) Governo 
     (   ) Empresários       (   ) Organizações ecológicas     (   ) Pessoas prejudicadas 
     (   ) Outros.________________________________________________________ 
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APÊNDICE B. QUESTIONÁRIO PÓS-INTERVENÇÃO. 
 
 

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL 
 

 
1.  O quê você aprendeu algo novo hoje?  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

2. Após as atividades realizadas no Parque Santo Dias, como você 
descreve a importância das áreas verdes para o seu bairro? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

3. De acordo com o seu conhecimento, descreva algumas atitudes que 
possam contribuir para a diminuição dos problemas ambientais de seu 
bairro. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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ANEXO A – Parques Municipais de São Paulo. 

 
 

Parques Área Flora 
Aclimação 112.200m2 Predominância de Eucalipto. 

Espécies exóticas como o Chorão, Figueira 
Benjamim, e Falsa-seringueira e nativas como: 
Arariba-rosa, Copaíba, Embiruçu, Jequitibá-rosa. 

Alfredo Volpi 142.400m2 Mata Atlântica remanescente, com espécimes 
arbóreos, como o Jequitibá, o Passuaré e o Jerivá, 
e espécies introduzidas posteriormente como o 
Embaúba e o Tapiaguaçu. 

Anhangüera 9.500.000m2 Renascimento de mata nativa sob eucaliptos 
Buenos Aires 25.000m2 Palmeiras, Guapuruvus, Figueiras-benjamim, 

Ligustrum, Alfeneiros. Espécies nativas como 
Embaúbas, Canelas, Sibipirunas, alem de 
Pitangueiras, Amoreiras, Goiabeiras, Jequitibás-
rosa, e Mangueiras. 

Burle Marx 138.279m2 Capoeiras e plantas remanescentes de mata 
atlântica e reflorestamento de Eucalipto. 

Carmo 1.500.000m2 Mata ciliar, capoeira, eucaliptal e brejos. 
Parte da vegetação é representativa de mata 
atlântica da Mata atlântica e ocorre principalmente 
nas encostas e locais de difícil acesso. Gramados 
e campos possuem espécies nativas e exóticas. O 
Parque apresenta ainda um cafezal, um pomar em 
bosque de cerejeiras. 

Cemucam 500.000m2 Gramados, bosques com espécies nativas e 
exóticas, eucaliptal e área de mata nativa. 
Espécies encontradas: Cedro-rosa, Angico, 
Capixingui, jerivá, Orelha-de-elefante, Açoita-
cavalo, Ingá, Rasposeira, Embiruçu, Jacarandá-
paulista, Guapuruvu e Pau-de-ovelha. 

Chácara das 
flores 

41.737,54m2 Sua área é composta por arbustos.  

Cidade Toronto 109.100m2 A área degradada foi recuperada com a 
implantação de espécies de arvores nativas para 
proporcionar a proteção de encostas contra erosão 
e assoreamento. 
Foi implantado um bosque de coníferas. 

Eucaliptos 15.447,57m2 Sibipiruna e aroeira, e espécies exóticas: 
Eucaliptos, cafeeira e Espatódia, além de Pau-
brasil, Pau-ferro, Urucum, Bananeira e Pitangueira. 

Guarapiranga 152.600m2 Possui um eucaliptal antigo, porém foi introduzido 
algumas plantas típicas de Mata Atlântica. 

   
   



 43

 
Ibirapuera 
 
 
 

1.584.000m2 Figueira-benjamim, Chicha, Carvalho brasileiro, 
Ipê-rosa, bosques de Jaqueira e Guapuruvus, 
Pau-brasil, Pau-ferro, Tamareira-das-canárias. 

Independência 161.300m2 Possui bosque onde se encontram espécies 
nativas como Guapuruvu, Pau-ferro, Sapucaia, 
Cedro, Figueira e Arariba, entre outras, e árvores 
frutífera. 

 Jardim 
Felicidade 

28.800m2 Pau-ferro, Quaresmeira, o Ingá e o Ipê-amarelo.  

Lina e Paulo 
Raia 

15.000m2 Paineras, Óleo-de-copaíba, Abacateiros, 
Jabuticabeiras, Arariba-rosa 

 Lions Clube 
Tucuruvi 

23.700m2 Alfeneiro, Resedá, Aroeira, Unha de vaca, 
Magnólia amarela, Quaresmeira, Sibipiruna,. 

Luís Carlos 
Prestes 

27.100m2 Mata nativa, capoeiras originais onde se destacam 
as arvores: Pau-jacaré, Quaresmeira, Sibipiruna, 
Manacá-da-serra, Cuvitinga. 

Luz 113.400m2 Chichá, Nolina, Pau-ferro, Figueiras, Palmeiras 
reais, Alecrim de campina, Sol-da-bolívia, Eucalipto 
vermelho. 

Nabuco 31.300m2 Arvores frutífera como: Caquizeiro, Jabuticabeiras, 
Abacateiras, Jatobás, Jameloes, e espécies 
nativas como: Pau-jacaré, Tapiá-guaçú, Paineiras, 
Jerivá. Exóticas: Flor de abril, Grevilha gigante e 
Tulipa africana. 

Piqueri 97.200m2 Área reflorestada com Eucalipto, bosque com 
arvores nativas como: Palmeiras, Paineiras, e 
Alecrins-de-campinas, exóticas como Bambus e 
Espatódeas. 

Previdência 91.500m2 Remanescente de mata atlântica, predominando 
arvores, arbustos, cipós, musgos e epífitas. 
Espécies nativas como o Jequitibá, Cedro, 
Cangerana, Jacarandá_ paulista, Pau jacaré, 
Embaúbas, Tapiá-guaçú. 

Raposo 
Tavares 

195.000m2 Por ser construído sobre um antigo aterro sanitário, 
inibe o desenvolvimento de uma vegetação 
significativa, por isso é composto apenas por áreas 
ajardinadas, arbusto, herbáceo ornamental, 
gramíneas, bosques baixos. 

Raul Seixas 33.000m2 Eucaliptos, jardins com espécies nativas e 
exóticas, espécies frutíferas como Abacateiros, 
Amoreira, Nespereira e Goiabeira. 

Rodrigo de 
Gasperi 

39.000m2 Jacaranda-mimoso, Tipuana, Pau- de- novato, 
Chorão, Sete-capotes, Painera, Jerivá, Seafòrtia. 

Santa Amélia 34.000m2 Gramados, árvores novas, arbustos e forrações. 



 44

Santo Dias 134.000m2 
 
 
  
 

Último Remanescente de Mata atlântica na 
cidade.Destaque para palmeirinha Lythocarium 
Hoehnei, ameaçada de extinção.Outras 
espécies destacáveis são: Pinheiro-do-Parana, 
e Passuaré. 

São Domingos 80.000m2 Árvores nativas e exóticas como: Bico de pato, 
Ingá Banana, Guapuruvu, Ólho de copaíba, 
Quaresmeira e Canafistula, Cássia, Jacarandá 
mimoso. 

Severo Gomes 34.900m2 Figueira-benjamim, Casuarinas, Suinãs, Eucalipto 
e herbáceas. 

Tenente 
Siqueira 
Campos 

48.000m2 Cedro, Pau-ferro, Sapopenba, Jequitibá-branco, 
Jatobá, Tapiá-guaçú, Jatobá, Sapucaia, Açoita-
cavalo, Bico-de-pato, Chicha, Pau-de-tucano, 
Vinheiro. 

Vila Guilherme 62.000m2 Eucalipto, Ipês, Sibipirunas, Quaresmeiras, 
Chorões, Ligustros, Alfeneiros, Eritrina, Rezeda, 
Ingás e Palmeiras. 

Vila dos 
remédios 

109.800m2 Remanescente de Mata Atlântica, nelas estão 
presentes arvores nativas como: Embiruçu, Cássia, 
Paineira, Pau-jacaré, Jerivá, Bico-de-pato, Açoita-
cavalo, Camboatá, e Aroeira mansa. 

 
Fonte: GUIAS DOS PARQUES, 2007. 
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ANEXO B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO –
(VIA PESQUISADOR) 

 
Senhores pais e/ou responsáveis, através deste termo, queremos pedir vossa autorização 
para que seu filho (a) possa participar da realização de um trabalho de pesquisa intitulado: 
“Percepção Ambiental de alunos do ensino fundamental no Parque Santo Dias, Capão 
Redondo, Zona Sul-São Paulo”. 

Este trabalho tem como principal objetivo, analisar a percepção de alunos do ensino 
fundamental frente à preservação ambiental. Pretende-se também sensibilizar os alunos 
participantes da jornada de educação ambiental sobre a importância da preservação das 
áreas verdes para a melhoria da qualidade de vida. 

A pesquisa terá inicio na escola com a aplicação de um questionário com o intuito de avaliar 
o conhecimento de seu filho sobre a importância de áreas verdes. A segunda parte do 
projeto será realizada no Parque Santo Dias, onde serão realizadas atividades de educação 
ambiental tais como: visita a nascente, visita ao viveiro, trilha interpretativa, entre outras. A 
visita será realizada com consentimento da direção da escola, acompanhada pela 
professora de Ciências e monitorada pelas pesquisadoras do projeto. 
A participação nesse estudo é voluntária, sendo possível decidir não participar ou desistir de 
continuar em qualquer momento, tendo absoluta liberdade para fazê-lo.  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará contribuindo 
para a produção de conhecimento científico. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pelas pesquisadoras: 

• Magaly Di Pardi (e-mail: magaly.pardi@unasp.edu.br) 

• Lucimar (e-mail: lulu.bio.unasp@gmail.com )   

• Telma (e-mail: telma.santana.santos@gmail.com) 

Agradecemos desde já a sua atenção. 

 

Eu _____________________a participação do aluno (a) _______________________, 
         (autorizo ou não autorizo) 
no Projeto de Pesquisa acima mencionado. 

 

_________________________________ 
                                                                                        Assinatura do pai e/ou responsável 

 
_________________________________ 
  Assinatura do pesquisador 

 

 
 
 
 1ª Via – Pesquisador 
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ANEXO C: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(VIA RESPONSÀVEL) 

 
Senhores pais e/ou responsáveis, através deste termo, queremos pedir vossa autorização 
para que seu filho (a) possa participar da realização de um trabalho de pesquisa intitulado: 
“Percepção Ambiental na Unidade de Conservação Parque Santo Dias”, localizado na 
região do Capão Redondo. 

Este trabalho tem como principal objetivo, analisar a percepção de alunos do ensino 
fundamental frente à preservação ambiental. Pretende-se também sensibilizar os alunos 
participantes da jornada de educação ambiental sobre a importância da preservação das 
áreas verdes para a melhoria da qualidade de vida. 

A pesquisa terá inicio na escola com a aplicação de um questionário com o intuito de avaliar 
o conhecimento de seu filho sobre a importância de áreas verdes. A segunda parte do 
projeto será realizada no Parque Santo Dias, onde serão realizadas atividades de educação 
ambiental tais como: visita a nascente, visita ao viveiro, trilha interpretativa, entre outras. A 
visita será realizada com consentimento da direção da escola, acompanhada pela 
professora de Ciências e monitorada pelas pesquisadoras do projeto. 
A participação nesse estudo é voluntária, sendo possível decidir não participar ou desistir de 
continuar em qualquer momento, tendo absoluta liberdade para fazê-lo.  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará contribuindo 
para a produção de conhecimento científico. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pelas pesquisadoras:  

• Magaly Di Pardi (e-mail: magaly.pardi@unasp.edu.br) 

• Lucimar (e-mail: lulu.bio.unasp@gmail.com )   

• Telma (e-mail: telma.santana.santos@gmail.com) 

Agradecemos desde já a sua atenção. 

 

Eu _____________________a participação do aluno (a) _______________________, 
         (autorizo ou não autorizo) 
no Projeto de Pesquisa acima mencionado. 

 

 

_________________________________ 
  Assinatura do pai e/ou responsável. 

 
 
_________________________________ 
  Assinatura do pesquisador. 
 
 
 
 2ª Via – Pai e/ou Responsável 
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ANEXO E - PARQUE SANTO DIAS (ÁREA VERDE EM DESTAQUE) 
 
 
 
 

 
 
FONTE: GOOGLE EARTH 
 
 
 


