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Educação Ambiental no Distrito Federal:
“Mapeamento

das ações de Educação Ambiental

incluindo uma análise dos principais atores, desafios e
oportunidades de intervenção para que a educação ambiental seja
de fato inclusiva e transformadora.

do DF”
Resultados
A pesquisa “Mapeamento das ações de Educação Ambiental do DF”
foi idealizada em pela Comissão Interinstitucional de Educação
Ambiental - CIEA e desenvolvida em parceria entre a SEMA, a
CODEPLAN e a SEEDF, no período de novembro de 2016 a março de
2017. O objetivo da pesquisa foi o de identificar os tipos de ações
de EA que estão sendo desenvolvidas no DF como elemento
essencial para a construção do Plano Distrital de Educação
Ambiental (PDEA). Como parte de um longo processo participativo
e colaborativo planejado no âmbito da CIEA-DF, a pesquisa permite
um breve retrato da realidade das ações de EA e apoia a indicação
de diretrizes para a orientação de educadores, gestores e outros
atores sociais envolvidos na implementação de ações públicas de
educação e meio ambiente. A pesquisa foi realizada no ambiente do
Google formulários e contou com 36 perguntas referentes às
práticas de EA no ano de 2016. No caso das instituições que não
realizaram atividades de EA no período de referência, eram válidas
apenas as respostas referentes às perguntas sobre identificação e
opinião. Em seguida serão apresentados os resultados da pesquisa,

A pesquisa final contou com 143 respondentes, dos quais 122
foram contabilizados como válidos após verificação de entradas
duplicadas e incompletas. Do total de entrevistas válidas, a maior
parte foi realizada por atores representantes de instituições do
Setor Público (56%), seguidas do Terceiro Setor (31%) e Setor
Privado (13%). Dentre as instituições de ensino participantes, com
51 entradas no formulário, 44 corresponderam a instituições de
Setor Público, equivalente a 65% do número de instituições públicas
entrevistas. Adicionalmente, duas entradas de Universidades foram
contabilizadas (Tabela 1).

Tabela 1: Número de entrevistas total e por setor, e número de
escolas em cada amostra
N de entrevistas
N de Escolas*
Total
122
51 (42%)
Terceiro Setor
38 (31%)
1 (3%)
Setor Privado
16 (13%)
6 (38%)
Setor Público
68 (56%)
44 (65%)
*Mais 2 universidades; **N–número.

A Elaboração e Difusão de Material Didático e de Comunicação e o
Investimento em Capacitação se configuraram como áreas menos
importantes para que a EA se fortaleça no DF (Gráfico 1). Logo,
aponta que o financiamento específico para ações de EA e
estratégias que influenciem a introdução do assunto nas atividades
de educação formal e informal devem ser fortalecidas para que a
EA seja de fato introduzida no cotidiano da população.

As prioridades de áreas de ação para que a educação ambiental
venha a ser fortalecida no DF foram ranqueadas em sete principais,
sendo essas: Investimento em Capacitação; Investimento em
Infraestrutura; Elaboração e Difusão de Material Didático e de
Comunicação; Estabelecimento de Rede de Educadores e Parceiros;
Formação de Formadores e Educadores; Apoio e Financiamento às
Instituições; e Efetiva Inclusão de EA nas Atividades de Educação.

Dentre as 122 instituições que responderam à pesquisa, 86
indicaram a realização de atividades de educação ambiental em
2016, se configurando como um grande percentual de entidades
que já desenvolvem e podem aprofundar a introdução e
disseminação da EA nos diversos meios (Tabela 3). Uma
porcentagem semelhante (de 68 a 75%) do total de cada um dos
setores confirmou participação em tais atividades.

De modo geral, o resultado dessa categoria de análise indica o
Apoio e Financiamento às Instituições com uma das áreas de maior
prioridade, especialmente no setor privado e no terceiro setor. Já
no setor público, destaca-se a necessidade de incluir efetivamente
as ações de EA nas atividades de Educação, o que indica um anseio
de professores da rede pública em tratar a Educação Ambiental de
forma transversal e contínua.

Gráfico 1: Prioridades de áreas de ação para que a EA se fortaleça
no Distrito Federal

Tabela 3: Desenvolvimento de atividade de EA em 2016
Ações de EA
Total
Terceiro Setor
Setor Privado
Setor Público

Áreas de Ação Prioritárias
30%
25%
20%

Sim
86 (70%)
26 (68%)
12 (75%)
48 (71%)

Não
36 (30%)
12 (32%)
4 (25%)
20 (29%)

*Porcentagem dos setores com base no total de
instituições respondentes em cada categoria.
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Investimento em capacitação
Investimento em infraestrutura
Elaboração/Difusão de material didáico/comunicação
Estabelecimento de rede de educadores/parceiros
Formação de formadores/educadores
Apoio/Financiamento às instituições
Efetiva inclusão nas atividades de educação

*Ordem de prioridade

As instituições participantes da pesquisa se localizam
principalmente no Plano Piloto (N=25), seguido de Taguatinga
(N=9), Sobradinho (N=6) e Brazlândia (N=5) (Gráfico 2). Tal
característica pode ser resultante de uma combinação de
situações. O Setor Público, participante majoritário da
pesquisa, se localiza primariamente na região central de
Brasília, ao mesmo tempo que a pesquisa pode ter sido
difundida majoritariamente entre os atores institucionais de
tal área. Entretanto, acredita-se que como a pesquisa foi
divulgada de modo semelhante entre as diversas regiões
administrativas, tal resultado aponta que é necessário o
fortalecimento das instituições que trabalham em EA de modo

que haja uma diminuição da disparidade existente entre regiões. As
Regiões Administrativas mais populosas, como Ceilândia, com
quase 500 mil habitantes, merecem um foco especial no

tratamento sobre as questões que envolvem a educação ambiental
no DF. Dentre o público pesquisado, observou-se um crescimento
no número de instituições que trabalham com EA, sendo
pronunciado nos anos de 2009 e 2010 (Gráfico 3).

Gráfico 2: Localização das Instituições que desenvolveram atividades de EA em 2016 (N=86)
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Gráfico 3: Ano de início das atividades de EA das instituições pesquisadas
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*N válidos = 70; Não Responderam (NR) =16
Apesar do grande número de instituições dos Setores Públicos,
Privados e do Terceiro Setor que afirmou ter desenvolvido ações de
EA em 2016, foi observado que grande parte realizou pouca
variedade de atividades (1 a 4 atividades) (Gráfico 4). Poucas

instituições afirmaram realizar mais de 10 atividades diferentes por
ano. A incorporação do tema e o desenvolvimento de atividades
voltadas especificamente e transversalmente à EA deve ser
fortalecida nos três tipos de instituições pesquisadas, de modo que
grande parte as realize de forma mais diversa e abordando diversos
assuntos relacionados.

Gráfico 4: Número de atividades de EA
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Do total de entrevistas validados na primeira parte do questionário
(N=86), 75 foram utilizadas nas questões em seguida. Apesar das 86
terem confirmado o desenvolvimento de atividade de EA no ano
base da pesquisa, 11 não completaram as perguntas subsequentes
e foram excluídas.

Tabela 4: Número de entrevistas trabalhadas nas questões
seguintes
Total EA = 86
Total Válidos EA = 75
100%
Terceiro Setor
23
31%
Privado
9
12%
Público
43
57%

Dentre os tipos de atividades de EA desenvolvidas em 2016,
observa-se que as mais apontadas foram as Ações/Práticas em
contato com a natureza, seguido de Campanhas educativas,
Eventos pontuais e datas comemorativas e Mobilização
socioambiental (Tabela 5, Gráfico 5). Produção de materiais
didáticos e de comunicação e Ações de arte-educação foram os
menos citados. O Terceiro Setor realiza ações majoritariamente nas
áreas de Mobilização socioambiental, Eventos, Campanhas
educativas e Ações/Práticas em contato com a natureza. O Setor
Privado investe mais em Campanhas educativas e Eventos pontuais,
enquanto o Setor Público mais em Ações/Práticas em contato com
a natureza e Campanhas educativas. A baixa adesão à Produção de
materiais didáticos pode indicar uma relativa abundância de
materiais voltados para a EA ou mesmo a sua não realização devido
à falta de profissionais preparados para tal, devendo-se atentar
para as possíveis causas da observação.

Tabela 5: Atividades de EA desenvolvidas em 2016
Total
(N=75)
Sim

Terceiro
Setor (N=23)
Não

Setor
Privado
(N=9)
% no setor

Setor Público
(N=43)

Mobilização socioambiental
42 (56%)
33 (44%)
70%
22%
56%
Campanhas educativas
47 (63%)
28 (37%)
65%
67%
60%
Formação e capacitação
34 (45%)
41 (55%)
43%
44%
47%
Ações de arte-educação ambiental
29 (39%)
46 (61%)
39%
33%
40%
Produção de materiais didáticos*
26 (35%)
49 (65%)
35%
22%
37%
Ações/ Práticas em contato com a
52 (69%)
23 (31%)
65%
33%
79%
natureza
Eventos pontuais e datas
43 (57%)
32 (43%)
70%
56%
51%
comemorativas
*Materiais didáticos e de comunicação ** Possível marcar mais de uma alternativa;
*** Outros (N=11): Aplicação de programas, Conferência Internacional da Juventude sobre a Água e Mudanças Climáticas, Cursos Disciplinas
relativas a questão ambiental dentro da faculdade, Exposições, Mutirões agroflorestais, Oficinas, Palestras, Participação em eventos, Projetos
sociais e produção de pesquisas e Reuniões comunitárias

Gráfico 5: Categorias de atividades de EA desenvolvidas em 2016
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Quanto às abordagens pedagógicas utilizadas pelas instituições
participantes, a abordagem da Ecologia Humana e a Abordagem
Crítica, Transformadora e Emancipadora foram as mais citadas,
seguidas da Educação Ambiental na Gestão, Alfabetização Ecológica
e Ecopedagogia, e Abordagem holísticas (Gráfico 6). O Terceiro
Setor foi representado pelo uso da Ecologia Humana como
abordagem principal, enquanto o Privado utilizou tanto a
Ecopedagogia, como a Abordagem Crítica, Transformadora e
Emancipadora de forma semelhante. O Setor Público se
caracterizou pelo uso da Abordagem Crítica e da Ecologia Humana.

Setor Público

A multiplicidade de abordagens pedagógicas é um aspecto bastante
positivo para a formação de cidadãos que tenham acesso a
diferentes visões de mundo, com capacidade analítica crítica. Nesse
sentido, o posicionamento do Governo Distrital quanto ao tipo de
EA que visa desenvolver a curto e longo prazo, e o alinhamento de
suas ações em função de múltiplas abordagens pedagógicas pode
ampliar as possibilidades de convergir estratégias de ação entre os
três setores. Tal organização de ações pode permitir um uso de
recursos mais eficientes, com resultados mais duradouros e
impactantes para as gerações atuais e futuras.

Abordagens Pedagógicas
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Gráfico 6: Abordagens pedagógicas das atividades de EA
desenvolvidas
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Dezoito temas foram selecionados e introduzidos na pesquisa para
que as instituições indicassem sua utilização nas ações de EA no ano
de 2016 (Tabela 7, Gráfico 7). Os temas Água e Sustentabilidade
foram os mais abordados, enquanto Permacultura e
Desenvolvimento Rural Sustentável menos utilizados. Quando se
observando por setor, o mesmo padrão foi encontrado quanto aos
temas de Água e Sustentabilidade, com algumas especificidades por
setor e tema. Os temas de Agroecologia, Áreas Protegidas, Cerrado,
Mudança Climática, Desenvolvimento Rural Sustentável, Florestas,
Permacultura, Saneamento e Consumo Sustentável/Redução de
Consumo foram mais trabalhados por atores do Terceiro Setor, com
aproximação dos outros dois setores em algumas das alternativas.
Tal padrão de atuação do Terceiro Setor se alinha com a presença
de vários desses atores onde o poder público não foi
tradicionalmente atuante, como questões mais ligadas ao rural, e
com temais recentes como agroecologia e permacultura.
A concentração de ações sobre o Cerrado pelo Terceiro Setor
aponta para um importante potencial para parcerias a serem
desenvolvidas, especialmente a partir da escolha deste tema como

fio condutor para as discussões de EA no âmbito do DF, a partir de
uma visão sistêmica e complexa da realidade.
O
Setor
Privado
trabalhou
predominantemente
com
Sustentabilidade, Fauna, Resíduos Sólidos/Coleta Seletiva e
Responsabilidade Socioambiental, enquanto o Público foi
predominante nos temas de Biodiversidade, Escolas Sustentáveis,
Flora e também Resíduos Sólidos.
O uso do tema de Água e Resíduos Sólidos/Coleta Seletiva de forma
praticamente igualitária entre os três setores reflete de forma clara
os problemas mais importantes discutidos no DF durante o ano de
2016. A baixa disponibilidade hídrica que vem se apresentando nos
últimos meses, assim como o aumento da discussão de resíduos
sólidos em função da abertura do novo Aterro Sanitário de Brasília
possivelmente guiaram as atividades desenvolvidas no ano
estudado. Temas mais gerais, pouco trabalhados e com impactos
sob os outros assuntos, como Mudança Climática e Tecnologias
Sustentáveis, podem ser melhor explorados nas ações de EA.

Gráfico 7: Temas trabalhados nas atividades de EA
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*Redução de Consumo; ** Possível marcar mais de uma alternativa;
***Outros (N=6): Agrofloresta, Coletivo, Ecologia Interior, Horta, Mobilidade urbana e Sensibilização - EA e Ecologia Humana para educadores
de adolescentes autores de ato infracional;

Tabela 7: Temas trabalhados nas atividades de EA desenvolvidas
Total
(N=75)
Água
Agroecologia
Áreas Protegidas
Biodiversidade
Cerrado
Sustentabilidade
Tecnologias Sustentáveis
Mudança Climática
Desenvolvimento Rural
Sustentável
Escolas Sustentáveis
Fauna
Flora
Florestas
Permacultura
Resíduos Sólidos/Coleta Seletiva
Responsabilidade Socioambiental
Saneamento
Consumo Sustentável/Redução*

Terceiro Setor
(N=23)

Sim
61 (81%)
28 (37%)
27 (36%)
41 (55%)
47 (63%)
60 (80%)
24 (32%)
25 (33%)

Não
14 (19%)
47 (63%)
48 (64%)
34 (45%)
28 (37%)
15 (20%)
51 (68%)
50 (67%)

83%
48%
48%
52%
70%
78%
35%
48%

17 (23%)
24 (32%)
37 (49%)
36 (48%)
30 (40%)
10 (13%)
41 (55%)
46 (61%)
23 (31%)
52 (69%)

58 (77%)
51 (68%)
38 (51%)
39 (52%)
45 (60%)
65 (87%)
34 (45%)
29 (39%)
52 (69%)
23 (31%)

26%
26%
52%
48%
48%
17%
52%
65%
35%
74%

Setor Privado
(N=9)
% no setor
78%
11%
22%
44%
44%
89%
33%
22%
11%
33%
56%
44%
44%
0%
56%
67%
11%
44%

Setor Público
(N=43)
81%
37%
33%
58%
63%
79%
30%
28%
23%
35%
47%
49%
35%
14%
56%
58%
33%
72%

As atividades de EA realizadas pelas instituições foram em sua
maioria gratuitas. O Setor Público afirmou que 100% das atividades
foram sem taxas, seguidas pelo Terceiro Setor (91%) e pelo Setor
Privado (67%) (Tabela 8). O público mais atendido pelo Terceiro
Setor foi tanto interno como externo (57%), pelo Setor Privado mais
o externo (Externo), e pelo Setor Público foi interno (51%) ou
ambos (47%) (Tabela 9, Gráfico 8). Manutenção e ampliação da
natureza gratuita das ações e ampliação para público externo e
interno/externo se configura como estratégia de alcance de maior
público, uma vez que determinados grupos nem sempre são objeto
de políticas e programas específicos (ex.: donas de casa).

Tabela 9: Classificação do público atendido nas atividades de EA
Terceiro
Setor
Setor
Público
Total
Setor
Privado
Público
Atendido
(N=75)
(N=23)
(N=9)
(N=43)
Interno
29 (39%)
17%
33%
51%
Externo
11 (15%)
26%
44%
2%
Ambos
35 (47%)
57%
22%
47%

Gráfico 8: Classificação do público atendido nas atividades de EA
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Tabela 8: Natureza financeira das atividades de EA desenvolvidas
Natureza das Atividades
Total (N=75)
Gratuitas
70 (93%)
Pagas
5 (7%)
% Gratuita por setor
Terceiro Setor (N=23)
91%
Setor Privado (N=9)
67%
Setor Público (N=43)
100%

Externo

Ambos
22%

47%

47%

57%
44%

15%
26%
39%
17%
TOTAL

TERCEIRO
SETOR

2%
51%

33%
SETOR PRIVADO SETOR PÚBLICO

A faixa etária alvo atendida nas atividades de EA foi representada
por todas as alternativas pesquisadas. Maior número de instituições
indicaram o desenvolvimento de atividades para Crianças (52%),
seguida de Adolescentes (41%), Adultos (33%), Aberto (33%), e
Idosos com um pequeno percentual (9%) (Tabela 10, Gráfico 9).
Todos os setores desenvolvem atividades predominantemente com
Crianças e Adolescentes, enquanto atividades de modo Aberto para
todas as idades foram cobertas principalmente pelo Terceiro Setor.
Apesar do número limitado de atividades, os Idosos são atendidos
pelos Setores Públicos e Privados.

A maior atividade com Crianças pode refletir, pelo menos em parte,
a grande participação de instituições educacionais na pesquisa. A
inserção dos Idosos no tema pode ser fortalecida com estratégias
compartilhadas de ação com o público mais jovem ou com a
ampliação de atividades abertas. A transmissão de informações de
forma intergeracional se configura como importante estratégia a
ser desenvolvida para que a EA seja de fato transformadora e para
que os ensinamentos dos mais jovens possam ser aplicados no dia a
dia de um determinado núcleo familiar.

Tabela 10: Faixa Etária do público alvo atendido nas atividades de EA
Terceiro
Setor
Total
Setor
Privado
(N=75)
(N=23)
(N=9)
Sim
Não
% por setor
Aberto
25 (33%)
50 (67%)
43%
33%
Crianças – 6 a 11
39 (52%)
36 (48%)
52%
44%
Adolescentes – 12 a 17
31 (41%)
44 (59%)
52%
44%
Adultos – 18 a 59
25 (33%)
50 (67%)
43%
33%
Idosos – acima de 60
7 (9%)
68 (91%)
4%
11%
* Possível marcar mais de uma alternativa;
**Outros (N=7): 1-6 anos, 2-5 anos, 4-5 anos, 11-14 anos, Comunidade, EJA.

Setor
Público
(N=43)
28%
53%
35%
28%
12%

Gráfico 9: Faixa Etária do público alvo atendido nas atividades de EA
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gradualmente transformada em uma questão do cotidiano,
podendo ser compreendida como parte essencial da vivência do ser
humano e sua inter-relação com um planeta de finitos recursos.
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Gráfico 10: Periodicidade das atividades de EA
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A periodicidade das atividades de EA realizadas pelas instituições
entrevistadas foi classificada como em sua maioria semanal (37%)
ou esporádica (32%), seguidas de mensal (25%), semestral (23%) e
anual (20%). Cada setor apresentou um padrão de periodicidade
das atividades realizadas, sendo o Terceiro Setor principalmente de
forma esporádica, o Setor Privado de modo semestral, e o Setor
Público com uma periodicidade semanal (Tabela 11, Gráfico 10).
Idealmente, um aumento da frequência de atividades de EA deve
ser almejado, de forma que todos os setores a realizem pelo menos
semanalmente. De tal modo a questão ambiental será
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22% 22%

19%

17%

0%

Terceiro Setor
Semanal

Setor Privado
Mensal

Semestral

Setor Público
Anual

Esporádico

Os locais de atividades de educação ambiental desenvolvidas pelas
instituições da pesquisa abrangeram diversas Regiões
Administrativas (RA) do Distrito Federal. Ao total, 24 RA foram
listadas como contempladas por tais atividades. Entretanto, outras
7 não foram citadas por nenhuma das instituições, sendo essas: RA
VIII - Núcleo Bandeirante, RA XV - Recanto das Emas, RA XX - Águas
Claras, RA XXIII - Varjão, XXVIII - Itapoã RA XXIX – Setor de Ind. e
Abastecimento, e RA XXXI – Fercal (Tabela 12). Várias das regiões
necessitam de atividades de EA, sendo necessária uma abordagem
diferenciada que leve em consideração os problemas locais e de
diferente natureza que se apresentam diante do espectro
socioeconômico. Regiões caracterizadas por populações com baixo
poder aquisitivo (Itapoã, Recanto das Emas, Varjão) apresentam
uma diversidade de limitações de infraestrutura e serviços que
acabam por refletir na relação homem-ambiente. Locais como

Águas Claras, com renda média elevada, e que passaram por um
rápido crescimento demográfico e processo de ocupação do solo,
apresentam outros problemas socioambientais relacionados.
Dentre os locais específicos citados pelas instituições, nota-se que
muitas utilizam associações, parques, praças e outros locais
públicos. A delimitação de locais específicos para educação
ambiental informal, com uma mínima infraestrutura necessária
para as atividades e espalhados nas diversas RA, poderia levar ao
fortalecimento de tais ações, muitas vezes limitadas por falta de
locais e materiais apropriados para tal.

RAs mencionadas

Tabela 12: Locais de atividades de EA desenvolvidas pelas Instituições Pesquisadas
Locais Específicos

RA I – Brasília

ASCAJE

Meliponário

RA II – Gama

Asproeste

Parque Ecológico Saburo Onoyama

RA III – Taguatinga

Associações

Parque Ecológico Vivencial Ponta Alta Norte do
Gama

RA IV - Brazlândia

Aterro controlado do Jóquei

Parque Nacional de Brasília

RA IX - Ceilândia

Aterro Sanitário de Brasília

Parque Olhos d´água

RA V - Sobradinho

CAIC Zilda Arns

Parque Sucupira

RA VI - Planaltina

Casa

Parque Urbano Vivencial do Gama

RA VII - Paranoá́

Centro de Ensino Médio - CEAM

Polo Verde, Saída Norte

RA X – Guará

Chácara dos Professores

Praça da Pista de Skates do Gama

RA XI – Cruzeiro

Colégio Certo

Praças

RA XII - Samambaia

Coletivo da Cidade

Praças - em frente de escolas

RA XIII - Santa Maria

Comunidade

Quadras - ao redor de escolas

RA XIV - São Sebastião

DF087 margens

Saídas de Campo

RA XIX - Candangolândia

Escola do Parque da Cidade - PROEM

SCIA

Escolas

Sede de Associação

RA XVI - Lago Sul

RA XVII - Riacho Fundo

Esplanada dos Ministérios

Sítio Geranium

RA XVIII - Lago Norte

Estação Ecológica Águas Emendadas

Universidade de Brasília

RA XXI - Riacho Fundo II

Eventos

Usina de Compostagem Asa Sul

RA XXII - Sudoeste/Octogonal

Floresta Nacional

Virada do Cerrado

Hall do Memorial dos Povos Indígenas

W3

RA XXIV - Park Way
RA XXV - SCIA (Estrutural)

Horta Girassol e entorno com nascentes

RA XXVI - Sobradinho II

Imprensa

Mato Grosso do Sul

RA XXVII - Jardim Botânico

Instituição social

Minas Gerais

RA XXX - Vicente Pires

Jardim Botânico de Brasília

Paraíba

Todas as Regiões Administrativas

Diversas - Mediante Demanda

Entorno
* RA VIII - Núcleo Bandeirante, RA XV - Recanto das Emas, RA XX - Águas Claras, RA XXIII - Varjão, XXVIII - Itapoã, RA XXIX – Setor de Ind. e
Abastecimento, e RA XXXI – Fercal não foram mencionadas diretamente.

Em relação às fontes de financiamento utilizadas para o
desenvolvimento das atividades de EA, o estabelecimento de
Parcerias (47%) e Doações (41%) foram mais citados (Tabela 13,
Gráfico 11). O Terceiro Setor utiliza em sua maioria as Doações e
Parcerias, o Setor Privado estabelece Parcerias e utiliza fontes
Institucionais, enquanto o Setor Público faz uso das três fontes

mencionadas. No geral, pouca dependência nos Editais foi
apresentada, com uma maior procura por essa fonte pelo Terceiro
Setor (30%). Ampliação dos canais de financiamento são essenciais
para que as estratégias de EA sejam expandidas e de maior
frequência no Distrito Federal.

Gráfico 11: Fontes de financiamento para atividades de EA
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* Possível marcar mais de uma alternativa;
**Outros (N=12): Arrecadações, Pais dos alunos, Governo, Inscrição, Mensalidade de sócios, Mobilização de professores, Público,
GDF, Recursos próprios, SEE/DF.
As motivações para o início das atividades de EA pelas instituições
foram bem diversas entre os três setores. A Iniciativa institucional
foi citada como a principal motivação (64%), seguida por
Responsabilidade Socioambiental (51%) e Afinidade com o tema
(45%) (Tabela 14, Gráfico 12). Todos os setores seguiram esse

padrão de motivação, sendo as três justificativas de maior
importância para cada setor. Para o Terceiro Setor, a Iniciativa
institucional se configurou como de maior importância, seguida da
Afinidade com o tema. O Setor Privado declarou a Responsabilidade
Socioambiental como principal, havendo adesão de 100% para essa

alternativa, seguida da Iniciativa institucional. O Setor Público
classificou a Iniciativa institucional como principal, seguida da
Responsabilidade Socioambiental. O entendimento que o apelo da
Responsabilidade Socioambiental se configura como importante

fator motivador para o desenvolvimento de atividades de EA pode
ser utilizado nas estratégias de ampliação de EA por parte do Setor
Privado.

Tabela 14: Motivação para iniciar atividades de EA
Total
(N=75)

Terceiro Setor
(N=23)

Setor Privado
(N=9)
% por setor
44%
22%
11%
100%
67%

Setor Público
(N=43)

Sim
Não
Afinidade com o tema
34 (45%) 41 (55%)
57%
40%
Oportunidade
17 (23%) 58 (77%)
9%
30%
Demanda órgão governamental*
6 (8%)
69 (92%)
4%
9%
Responsabilidade Socioambiental 38 (51%) 37 (49%)
43%
44%
Iniciativa institucional
48 (64%) 27 (36%)
61%
65%
*TAC, Licenciamento, etc. ** Possível marcar mais de uma alternativa;
***Outros (N=11): Adequação do imóvel conforme legislação ambiental, Campanha da Fraternidade-CNBB, Currículo pedagógico,
Defesa da região de moradia, Objeto de pesquisa de mestrado, Projeto de professores, Projeto Político Pedagógico, Projetos pessoais
e Virada do Cerrado.
Além do fator de motivação, alguns desafios também influenciam o
desenvolvimento das atividades de educação ambiental no Distrito
Federal. Dentre os fatores mais citados estão a Falta de recursos
financeiros (77%), Falta de materiais (53%) e Falta de recursos
humanos (51%), sendo as três limitações também mais importantes

para os setores estudados (Tabela 15, Gráfico 13). Entretanto,
observa-se que a Falta de recursos logísticos não foi considerada
fator limitante para a realização de EA no Setor Privado, enquanto a
Falta de público não foi considerada um desafio pelo Terceiro Setor.
Tal observação sobre a falta de público para atividades pode estar

Gráfico 13: Desafios para a realização de atividades de EA
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relacionada com os locais onde as atividades são desenvolvidas,
com os tipos de estratégias de divulgação e de transferência e
compartilhamento de informação utilizados. A falta de recursos
financeiros, comumente presente nos mais diversos níveis de
atividades sociais da atualidade, se configura como principal fator
limitante sendo necessário mais mecanismos de arrecadação de
recursos, sejam por meio de doações, parcerias, editais, fundos
institucionais e estratégias inovadoras.

Setor Privado

* Possível marcar mais de uma alternativa;
**Outros (N=3): Ausência de compreensão das pessoas sobre o
assunto; Desmatamento e destruição ambiental promovidos pelo
Governo causam perda de interesse (comunidade não pensa em
preservar enquanto governo destrói); Falta de professores
interessados.

Os canais de divulgação das atividades de EA foram diversos entre
as instituições, sendo principalmente por meio de Mídias digitais
(63%) e Divulgação na escola ou espaços públicos (59%). O Terceiro
Setor e o Setor Privado confirmaram a utilização dessas duas
fontes, com o uso de Materiais impressos sendo feito em grande
parte pelo Setor Privado. O Setor Público, aqui na pesquisa
representado por um número elevado de instituições de ensino
(65% do total de instituições públicas na amostragem inicial),
realiza a maior parte de Divulgação na escola ou espaços públicos
(70%). A Mídia convencional como estratégia de comunicação e
divulgação foi pouco utilizada pelos três setores. O maior uso de
espaços midiáticos modernos, como internet, redes sociais,
aplicativos específicos e sites, conjuntamente com a divulgação
pública e nas escolas, e até mesmo em rádios comunitárias, pode
auxiliar na divulgação das atividades de EA sem consumir recursos
materiais e sem consequente produção de resíduos.

Gráfico 14: Meios de comunicação e de divulgação das atividades
de EA da instituição

Meios de Comunicação de EA
83%

78%
67%
49%

67%

42%
35%
17%

Mídias digitais (email, redes
sociais, site)

17%

Materiais
impressos
(folders,
cartazes,
banners)

Terceiro Setor

11%

16%

Divulgação na
Mídia
escola ou outros convencional
espaços públicos (jornal, rádio, TV)
comunitários

Setor Privado

Setor Público

* Possível marcar mais de uma alternativa;
**Outros (N=11): Apresentações teatrais, palestras, história,
intervenções urbanas; Canal-E e site Ecopedagogia, Diretamente na
comunidade; Divulgação interna com os educandos e famílias;
Encontros mensais institucionais; Livros paradidáticos para
estudantes e professores do Ensino Fundamental; Plataforma
própria.
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Gráfico 15: Mudanças na instituição em decorrência da inserção da
EA
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Gráfico 15: Organização das atividades em execução de 2016 em
formato de Projeto ou Programa

A última categoria de análise investigou se houve mudanças na
instituição em decorrência da inserção de atividades de Educação
Ambiental. A maior parte, correspondendo a 60% das instituições,
relatou que houve mudanças, enquanto 35% ainda não pode
avaliar, e 5% afirmou que as mudanças não foram perceptíveis. Tal
padrão também foi encontrado para os três setores (Gráfico 15).

60%

Sim

Em relação à organização das atividades de EA em execução em
2016, maior parte das instituições relatou que Todas (45%) ou
Algumas (40%) das ações foram feitas em formato de Programa ou
Projeto. O Terceiro Setor e o Setor Privado relataram que Algumas
das ações tem esse formato institucionalizado, enquanto o Setor
Público, talvez por requerimentos burocráticos internos para
realização de atividades, relatou em 54% que todas atividades
foram nesses formatos. A organização em formato de
Projeto/Programa pode possibilitar o seu compartilhamento entre
instituições da mesma natureza, e uma comprovação documental
dos tipos de estratégias utilizadas para pesquisas na área de EA.

Terceiro Setor Setor Privado

Setor Público

No Quadro 1, alguns comentários gerais e outros mais específicos
ao contexto escolar foram organizados em relação à percepção de
mudanças em decorrência da inserção de EA. Algumas instituições
não repararam mudanças devido à instituição já ter como princípio
inicial de funcionamento uma abordagem de EA, enquanto outras
relataram que trabalham há pouco tempo com o assunto e por isso
não podiam ainda avaliar. Dentre os que notaram mudanças mais
gerais, foram relatados uma ampliação de parcerias, maior
importância à dados e análises, diminuição de impactos no meio
rural, melhorias na consciência ambiental, maior oferta de serviços
com ênfase na EA e ações voltadas ao saneamento básico, maior
engajamento das pessoas e maior interesse no tema, adoção de
boas práticas ambientais, reconhecimento da importância de
hortas, redução do uso de recursos e melhor manejo de resíduos.
Mais especifico à comunidade escolar foram relatadas várias
modificações em relação aos hábitos dos alunos e todos outros

participantes da comunidade escolar. Dentre as mudanças foram
citados o desenvolvimento de mais ações concretas ligadas à EA,
mudanças na alimentação e entendimento dos malefícios ligados
aos agrotóxicos, conscientização quanto ao Cerrado e parques, e a
importância de evitar desperdícios, diminuir consumo de recursos e
de manter um ambiente saudável para gerações atuais e futuras.
Além disso, mudanças mais práticas, como o envolvimento de
direção e funcionários nas questões ambientais e auxílio na
construção de hortas, lixeiras de coleta seletiva, plantio de árvores,
viveiros e programas de reciclagem também foram relatados.
Mudanças de comportamento das crianças em casa,
reconhecimento de professores quanto à importância da EA,
sensibilização quanto ao papel das cooperativas de catadores de
resíduos foram algumas das outras observações listadas no Quadro
1.

Quadro 1: Relato de mudanças nas instituições em decorrência da inserção da EA
Percepção de Mudanças em decorrência da inserção de EA
“Quando se aprende a cuidar do meio no qual está inserido, todos mudam de comportamento, tornam se mais solícitas,
calmas e colaboram com mais afinco. Afeta gradativamente o relacionamento com o outro e com o meio. A vida torna se
mais significativa. As questões de responsabilidade também se ampliam. Nesses 6 anos que trabalho com a EA na mesma
instituição percebi o quanto o lugar mudou. E, o lugar mudando, muda-se o comportamento das pessoas. São influências
mútuas” – Relato de um dos entrevistados
Comentários Gerais
❖ A missão institucional já incluía a Educação Ambiental como diretriz e abordagem desde o início das atividades;
❖ Ainda não pode ser avaliada;
• Ampliação de rede de parceiros e maior importância à produção de dados e análises que mostrem a relação da
mobilidade urbana com mudança climática;
• Consciência ambiental já prevalecente nas áreas rurais- diminuição de queimadas, de capturas de pássaros e de retirada
de pedras para construção de moradias;
• Crescente oferta de serviços no eixo da promoção da saúde com ênfase na EA;
• Desenvolvimento da consciência ambiental;
• Desenvolvimento de ações voltadas para o saneamento básico;
• Engajamento de pessoal em questões ambientais;
• Formação de dimensões críticas e de sensibilidade na relação ser humano – natureza;
• Maior interesse no tema;
• Maior parceria e colaboração entre parceiros de trabalho;
• Maior sensibilidade quanto a importância da adoção de boas práticas ambientais nos negócios e empresas;

•
•
•
•
•

Mudança do comportamento dos extensionistas - responsabilidade socioambiental como fator de transformação;
Multiplicação de abordagens realizadas em curso de EA entre servidores;
Reconhecimento da importância de hortas para uma alimentação saudável;
Redução de gastos com água, luz, papel, copos plásticos e combustível;
Separação do lixo e uso de composteira caseira;

Mudanças de hábito da comunidade escolar
• Ações concretas de colaboradores da Agenda 21 de Taguatinga quanto as questões socioambientais e problemáticas do
DF e Entorno;
• Alimentação da horta escolar;
• Alimentação mais saudável;
• Aumento do interesse da comunidade em preservar remanescentes de Cerrado e parques nas proximidades;
• Compreensão por parte dos alunos da responsabilidade em manter um ambiente saudável para si e para as próximas
gerações;
• Conscientização de alunos sobre consumo responsável, relações menos predatórias com o Cerrado e difusão de
conhecimentos relativos a fauna e a flora do bioma;
• Conscientização dos malefícios do uso de agrotóxicos.
• Diminuição de desperdício de alimento por parte dos alunos;
• Economia de energia e água nas escolas;
• Economia no uso de materiais;
• Maior envolvimento da Direção das escolas com organização de horta, lixeiras para coleta seletiva, envolvimento com
alunos em campanhas, plantios de árvores etc.
• Mudança de comportamento das crianças em casa - ensinando a família sobre a importância de economizar água;
• Mudanças estruturais - construção de viveiro, reutilização e reciclagem de materiais para construção de uma biblioteca e

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

outros utensílios;
Preocupação com a água;
Preocupação com a sustentabilidade;
Preocupação com as plantas e jardins das escolas;
Preocupação com limpeza do espaço escolar;
Preocupação dos alunos com a valorização do solo;
Preocupação dos alunos com cuidados com a dengue;
Reconhecimento de professores que o caminho concreto da EA é a formação da nova geração;
Sensibilização sobre o meio ambiente;
Sensibilização sobre o papel das cooperativas de catadores no ambiente escolar;
Separação de resíduos sólidos e orgânicos pelos alunos;
Transformações de atitudes de toda comunidade escolar em relação ao uso de fontes limitadas do planeta;

Considerações Finais
A pesquisa permitiu um retrato momentâneo da Educação
Ambiental no Distrito Federal e servirá como análise norteadora
para futuras ações. Entretanto, pesquisas de ordem mais qualitativa
são importantes para aferir que tipo de EA está sendo realizada e
que formato tem sido mais eficiente. A realização de ações de EA de
maneira informal pelo Terceiro Setor e Setor Privado e as
estratégias desenvolvidas pelo Setor Público ocorrem de maneiras
diferentes e com suas especificidades que também merecem ser
aprofundadas.
Foram apontados a falta de recursos financeiros, falta de materiais
e falta de recursos humanos como maiores desafios para a
execução da Política de EA e como ação prioritária a viabilização de
financiamento específico para ações de Educação formal e informal.
Para que a Educação Ambiental do DF seja de fato inclusiva e
transformadora, torna-se necessário abordar EA em todas as
Regiões Administrativas considerando as peculiaridades
socioeconômicas e a delimitação de locais específicos como
Unidades de Conservação para a realização das atividades, para isso
a reativação das Comdemas (Comissões de Defesa do Meio
Ambiente) e a presença de gestores ambientais na estrutura das
Administrações Regionais são ações estruturantes que poderiam

contribuir para alavancar a educação ambiental em todo o Distrito
Federal.

