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De acordo com Dias (2004), nas décadas de 1950 e 1960, impulsionado por avanços
tecnológicos, o homem ampliou a sua capacidade de produzir alterações no ambiente natural, notadamente nos
países mais desenvolvidos, e na década seguinte os efeitos negativos sobre a qualidade de vida já eram evidentes.
Em 1954, Albert Schweitzer, popularizou a ética ambiental, questionando os estilos de desenvolvimento.
Enfim em 1972, reconheceu-se o desenvolvimento da Educação Ambiental como elemento essencial para o
enfrentamento da crise ambiental no mundo, enfatizando a urgência da necessidade do homem reordenar
suas prioridades.

Stapp Dias (2004) definiram a EducaçãoAmbiental como um processo que deve objetivar a
formação de cidadãos. A evolução da educação ambiental é vinculada à própria evolução do conceito de meio
ambiente e ao modo como este é percebido no decorrer do processo histórico. O conceito de meio ambiente era
reduzido exclusivamente aos seus aspectos naturais, impossibilitando apreciar as interdependências e a
contribuição das ciências sociais para a melhoria do mesmo ambiente, do qual o homem é elemento integrante.

Apartir da década 60 e 70 do século XX os sinais de uma crise socioambiental de amplas proporções
se tornaram mais evidentes e generalizados. Trata-se de uma crise global, embora atinja de maneira desigual
os continentes, sociedade e ecossistemas, evidencia a maior complexidade e incerteza das relações sociais e
das relações entre a sociedade e o ambiente (Lima, 2002). A partir de 1980, em âmbito internacional e por
volta dos anos 1990, em nível nacional, o processo chamado Educação Ambiental difunde-se numa
multiplicidade de reflexões ações promovidas por organismos internacionais, organizações governamentais e
não governamentais, comunidades científicas, entidades empresariais e religiosas.

Atualmente, o cenário da Educação Ambiental caracteriza-se por uma ampla diversidade de
ações e leituras teóricas fundamentadas numa ampla variedade de posturas e visões de mundo (Lima, 2002).
Em complemento, a Educação Ambiental é elemento estratégico na formação de ampla consciência crítica das
relações sociais e de produção que situam a inserção humana na natureza (Loureiro, 2002), que não pode ser
concebida apenas como um conteúdo escolar, pois implica uma tomada de consciência de uma complexa rede de
fatores políticos, econômicos, culturais e científicos (Castro & Baeta, 2002).

Neste contexto, o Museu Florestal Octávio Vecchi, desenvolve atividades de sensibilização e
conscientização. O objetivo é estimular o conhecimento crítico sobre as relações humanas com o meio ambiente,
mostrando aos usuários do Museu que a degradação ambiental decorre de diversos fatores.As ações de Educação
Ambiental são entendidas não como disciplina isolada, restrita ao contexto escolar, mas como uma práxis
educativa e social que tem por finalidade a construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes que
possibilitem o entendimento da realidade de vida e a atuação consciente e responsável (Loureiro, 2002).

O objetivo da pesquisa é sistematizar e implementar as iniciativas de educação ambiental
desenvolvidas pelo Museu Florestal Octávio Vecchi.
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A pesquisa foi realizada no Museu Florestal Octávio Vecchi, localizado no Parque Estadual Alberto
Löfgren, bairro do Horto, Zona Norte de São Paulo.

Todo o espaço físico do Museu é utilizado para ampliar o conhecimento das relações entre o homem e o
ambiente. Além dos objetos de exposição, as paredes contêm afrescos que abordam a natureza e vitrais
representando a flora e a fauna. O teto e o assoalho também são composições artísticas com diferentes tipos de
madeira. No Museu há móveis e objetos feitos em madeira e pranchas de madeira entalhadas, reproduzindo
folhas, flores, frutos e sementes da árvore da qual a madeira é originária. O Museu abriga a exposição de longa
duração e realiza exposições temporárias, palestras e cursos no Espaço CulturalAntonio Oppido.

Para o desenvolvimento do trabalho foi utilizada a abordagem qualitativa, com base no estudo de caso
como uma análise holística, que considera a unidade social estudada como um todo. O estudo de caso reúne o
maior número de informações detalhadas, por meio de diferentes técnicas de pesquisa, com o objetivo de
apreender a totalidade de uma situação e descrever a complexidade de um caso concreto. Os métodos de coleta de
dados incluíram referências bibliográficas e documentos internos do Museu, entrevistas individuais informais
com a coordenação e relatórios internos.

Em relação à análise dos dados, inicialmente foi delineado que o público-alvo das ações de educação
ambiental seriam os alunos de ensino fundamental I e II e ensino médio da Secretaria Municipal de Educação de
São Paulo. Para alcançar este público, foram levantadas informações sobre as coordenadorias regionais de
ensino. Os temas de educação ambiental selecionados para comporem as ações foram: os biomas brasileiros,
formas de conservação e preservação do meio ambiente e reciclagem. Com os temas definidos, os mesmos foram
estudados para a elaboração de material visual em slides de apresentação do , sempre com a
supervisão da responsável pelo expediente do Museu, Roselaine Barros Machado.

Finalizada a elaboração do material de apoio, fez-se a divulgação da ação de educação ambiental para
as coordenadorias regionais de ensino através de oficio. O município de São Paulo possui 13 coordenadorias
regionais de educação, englobando diversas unidades educacionais.

As coordenadorias foram responsáveis pela divulgação das atividades do Museu para suas respectivas
unidades educacionais, que se encarregam do agendamento das visitas junto ao Museu. Durante a visita,
inicialmente os alunos são conduzidos ao auditório do Museu Florestal, onde é feita a palestra sobre biomas
brasileiros, preservação e conservação ambiental e reciclagem. Também são apresentados vídeos sobre
conservação, de acordo com a idade dos alunos.

Estas atividades têm duração aproximada de 40 minutos. Após as atividades audiovisuais, os alunos
são conduzidos pelos monitores ao piso superior do Museu, para visitarem a exposição permanente com duração
média de uma hora.

No início do século XX, a cidade de São Paulo intensificou seu processo de urbanização, perdendo
grandes áreas verdes até então conservadas. Cientistas e pesquisadores preocupados com o crescente
desmatamento passaram a estudar formas de enfrentamento desta situação. Entre as ações decorrentes de tal
preocupação, está a criação do Museu Florestal pela Lei nº 2233 de 14 de dezembro de 1927, e fundado em 1931
pelo Dr. Octávio Vecchi, então diretor do Serviço Florestal.Ainstituição, que mantinha características básicas de
um museu de história natural, foi denomina-se Museu Florestal “Octávio Vecchi” a partir de 1948, em homenagem
ao seu organizador.

Entre os museus especializados de São Paulo, o Museu Florestal ocupa um lugar singular, pois
conserva um acervo composto de elementos necessários ao estudo da flora lenhosa nativa e das essências
exóticas introduzidas no Estado de São Paulo. O material científico e didático do Museu Florestal é objeto de
visitas constantes e crescentes, principalmente pelo público infanto-juvenil.

A partir de setembro de 2006, as ações de educação ambiental do museu começaram a ser
sistematizadas, tanto para consolidar importantes linhas de atuação, como para subsidiar o planejamento de
ações futuras.
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Em relação ao ano de 2006, observa-se a baixa freqüência de visitas de escolas ao Museu Florestal,
conforme mostra a TABELA1.

TABELA1 – Freqüência de escolas que visitaram o Museu Florestal no ano de 2006.

Visando à divulgação do Museu e das suas atividades, as coordenadorias regionais de ensino da
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo receberam ofícios informando sobre as respectivas atividades,
horário de atendimento e telefone para agendamentos.

Na seqüência é apresentada a relação das coordenadorias regionais de ensino contatadas pelo
Museu Florestal.

– Butantã (incorporou as coordenadorias de Butantã e Pinheiros);
– Campo Limpo (incorporou as coordenadorias Campo Limpo e M’ Boi Mirim);
– Capela do Socorro (incorporou as coordenadorias de Capela do Socorro e Parelheiros);
– Freguesia/Brasilândia (incorporou as coordenadorias Casa Verde, Cachoeirinha, Freguesia

e Brasilândia);
– Guaianases (incorporou as coordenadorias Cidade Tiradentes e Guaianases);
– Ipiranga (incorporou as coordenadorias Ipiranga, Sé, Vila Mariana e Vila Prudente);
– Itaquera (incorporou as coordenadoriasAricanduva, Formosa, Carrão e Itaquera);
– Jaçanã/Tremembé (incorporou as coordenadorias Jaçanã, Tremembé, Santana, Tucuruvi, Vila Maria,

Vila Guilherme);
– Penha (incorporou Ermelino Matarazzo, Mooca, Penha);
– Pirituba (incorporou as coordenadorias Lapa, Perus e Pirituba);
– SantoAmaro (incorporou as coordenadorias CidadeAdemar, Jabaquara e SantoAmaro);
– São Mateus (incorporou as coordenadorias São Mateus e Sapopemba);
– São Miguel (incorporou as coordenadorias Itaim Paulista e São Miguel).

Após a divulgação da proposta junto às coordenadorias de ensino, o número de visitas agendadas pelas
escolas aumentou, sendo que algumas escolas inclusive agendaram visitas para todo o mês. As TABELAS 2, 3 e
4 mostram este incremento de agendamentos para o 1º semestre de 2007.

MÊS Nº DE ESCOLAS

JANEIRO 0

FEVEREIRO 0

MARÇO 01

ABRIL 01

MAIO 0

JUNHO 0

JULHO 02

AGOSTO 01

SETEMBRO 02

OUTUBRO 05

NOVEMBRO 01

DEZEMBRO 01

SOUZA, J. do N.; RODRIGUES, E. A.; ESTEVES, R. Ações de educação ambiental no Museu Octávio Vecchi.

67

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 31, p. 65-69, jul. 2007.



TABELA 2 – Visitas agendadas para o Museu Florestal no mês de março de 2007.

SOUZA, J. do N.; RODRIGUES, E. A.; ESTEVES, R. Ações de educação ambiental no Museu Octávio Vecchi.

Nome da Escola
Coordenadoria

Regional de Ensino
Data da

visita Nº de alunos Série dos alunos

EMEF Noé Azevedo Jaçanã/Tremembé 22 30 alunos 1ª – Ciclo 1
EMEF Noé Azevedo Jaçanã/Tremembé 27 30 alunos 1ª – Ciclo 1
EMEF Noé Azevedo Jaçanã/Tremembé 28 30 alunos 1ª – Ciclo 1
EMEF Noé Azevedo Jaçanã/Tremembé 30 30 alunos 1ª – Ciclo 1

TABELA 3 – Visitas agendadas para o Museu Florestal no mês de abril de 2007.

TABELA 4 – Visitas agendadas para o Museu Florestal no mês de maio de 2007.

Nome da Escola Coordenadoria
Regional de

Ensino

Data da
visita

Nº de
alunos

Série dos alunos

Nome da Escola
Coordenadoria

Regional de Ensino
Data da

visita Nº de alunos Série dos alunos

EMEF Lourenço Filho Jaçanã/Tremembé 17 80 alunos 6ª
EMEF Padre Antônio Vieira Penha 25 200 alunos 1ª a 2ª
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Atualmente a apresentação do material áudio-visual de apoio é realizada apenas para alunos de ensino
fundamental II e ensino médio, uma vez que seu conteúdo é complexo para alunos do ensino fundamental I.
A principal dificuldade de elaboração de material específico para os alunos mais novos reside na desatualização
do acervo de apoio, bem como na sua complexidade para a faixa etária do ciclo fundamental I.

Pode-se concluir que próprio acervo permanente do Museu Florestal, bem como as exposições
temáticas, constituem importantes veículos de sensibilização para a questão ambiental. Estas ações, entretanto,
mostravam-se fragilizadas pela número reduzidos de visitantes. A divulgação das ações de Educação Ambiental
junto às coordenadorias regionais de educação já apresenta resultados satisfatórios, observados no incremento
dos agendamentos realizados pelas escolas. Embora o material áudio-visual utilizado como apoio seja específico
à faixa etária de 11 a 18 anos, limitando parcialmente as atividades em relação aos alunos do ensino fundamental
I, toda a estrutura física, acervo e atividades temáticas desenvolvidas podem ser adequadamente exploradas para
colaborar na construção de valores, conceitos e atitudes socioambientais mais sustentáveis, dependendo em
grande medida da metodologia, da abordagem e da linguagem utilizada, que deve ser adequada à cada faixa
etária, para que seja compreensível.

Ao Instituto Florestal pela oportunidade de estágio, à chefia do Museu Florestal “Octávio Vecchi”,
Roselaine Barros Machado, pelas contribuições e direcionamento das atividades de estágio.
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