
1. INTRODUÇÃO

O Componente 1 – Educação Ambiental – da Meta 5 – Educação e Tecnologias
Alternativas - se caracteriza por atuar na educação formal e não formal, na
extensão e na pesquisa. A articulação das três dimensões de universalidade de
produção do conhecimento torna difícil separá-las, dado a complexidade da
unidade do conhecimento. A Educação Ambiental transversaliza as metas e os
componentes do Projeto, o que permite seu trânsito nas mais diversas atividades e
parcerias, tanto no fomento da rede interna como externamente. Neste sentido,
muitas das ações são desenvolvidas com pesquisadores de outros componentes e
com outras instituições (Klabin, Sesc, Epagri...). Todos os eventos, orientações,
produções científicas, palestras ministradas, cursos, trabalhos apresentados,
oficinas pedagógicas, saídas à campo vinculados à área da Educação Ambiental
ocorreram nas áreas de abrangência e/ou afloramento do Sistema Aquífero
Integrado Guarani/Serra Geral. Evidencia-se desta forma que há sempre esses
condutores que ligam cada uma destas ações, caracterizando a Rede
Guarani/Serra Geral, onde a Educação Ambiental é o elemento articulador.
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4. RESULTADOS PARCIAIS DOS PRODUTOS
GERADOS NO PERÍODO 2010-2013

PRODUTOS OPÇÃO 1 QUANT. OPÇÃO 2 QUANT.

Artigos (publicados ou encaminhados) X 4 X 3

Trabalhos apresentados em Congressos, Mostra Científica

(publicados ou encaminhados)

X 17 X 2

Trabalhos apresentados em Seminários, Colóquios, Mostra 

(apresentação oral ou pôster)

X 15 X 2

Monografias/Dissertações (originadas ou incorporadas) X 8 X 2

Trabalhos de Conclusão de Curso (originados ou 

incorporados)

X 3

Projetos de Iniciação Pesquisa (originado ou incorporado) X 5

Capítulo de Livro (publicados ou encaminhados) X 2 X 1

Maquete (concluídos ou em elaboração) X 2 X 1

Cursos ou oficinas (ministrados ou organizados) X 28 X 20

Orientação de Projetos de TCCs X 7

Orientação de Projetos de iniciação a Pesquisa X 5

Participação em Congressos X 6

Participação em Seminários, Mostra Cientifica/ Curso/ 

Colóquios

X 11

Conferências e Palestras X 12

Relatórios de campo ou visitas técnicas X 3
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Figura 1: Concepção da M5C1 na RGSG

A complexidade para a ligação entre estas dimensões é mediada pelos
pressupostos teórico metodológicos propostos pelo Modelo Aberto de Educação
Ambiental.

5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

Algumas das ações foram iniciadas, outras concluídas e muitas estão em
andamento registrando que o projeto sofreu adaptações durante esse período,
considerando o descompasso entre a execução e a liberação dos equipamentos
solicitados no início do projeto. Assim, optou-se por trabalhar presencialmente,
com material de expediente e de baixo custo, o que não permitiu expandir a
proposta e atender um número ainda maior de pessoas. Temos como meta,
expandir esse trabalho para outros municípios, principalmente agora que temos
experiência acumulada para aperfeiçoar teórica e metodologicamente a
Educação Ambiental, o que atende ao objetivo geral da RGSG. Outro desafio que
se desenhou nesse processo, é a necessidade de fazer a transposição didática do
conhecimento produzido pelas metas e componentes da REDE nesse período.
Há a necessidade de transformar esse conhecimento em linguagem pedagógica e
trabalhar fortemente com a formação permanente dos professores. Eles são
potencialmente os disseminadores do conhecimento produzido, principalmente
nas áreas vulneráveis do Aquífero Guarani. A realização desse projeto em REDE,
com tantos pesquisadores e instituições envolvidos é um desafio constante para
cada um dos elos. Essa experiência tem permitido a formação permanente dos
envolvidos e articulação de instituições de ensino e de pesquisa, dando
visibilidade local às instituições e seus pesquisadores, tornando-os referência
local sobre o Sistema Aquífero Integrado Guarani/Serra Geral (SAIG/SG) e a
Bacia Hidrográfica Rio Canoas. Estratégia essa que garantirá a continuidade da
discussão a respeito das águas sejam ela superficiais ou subterrâneas, colocando
a Fapesc e as instituições de Ensino Superior na vanguarda para discutir a
Gestão Integrada dos Recursos Hídricos em Santa Catarina.

2. OBJETIVO GERAL DA M5C1

Formar agentes (servidores municipais e estaduais, professores, extensionistas
rurais, participantes de ONGs) para implementação de ações de intervenção direta
junto à comunidade, visando a disseminação dos conhecimentos e técnicas
adquiridos e aplicáveis ao uso sustentável das áreas de abrangência do projeto
RGSG,

3. METODOLOGIA
Metodologicamente, este componente prevê 4 momentos articulados entre si e
com outras metas e componentes do RGSG:
1º Momento: Implantação do núcleo estratégico de Educação Ambiental na
UNIPLAC e da sala geradora para socialização do conhecimento.
2º Momento: Atuação do núcleo estratégico de Educação Ambiental junto às
escolas e comunidades da Região da Serra Catarinense.
3º Momento: Realização de cursos, oficinas pedagógicas e palestras de educação
ambiental em espaços formais ( instituições escolares) e não formais( empresas,
associações de moradores, extensionistas,...).
4º Momento: Realização de saídas de observação a campo com alunos,
professores e comunidade para sensibilizá-los e empoderá-los sobre a importância
do Sistema Aquífero Integrado Guarani/Serra Geral e a Bacia Hidrográfica do Rio
Canoas.

Figura 2: Oficinas Pedagógicas de Educação Ambiental

Figura 3: Oficinas Pedagógicas de Educação Ambiental

Ministério da Ciência e Tecnologia
CTHidro


