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odução: A Educaçã
ão Ambien
ntal, desen
nvolvida em
e todos o
os âmbito
os da
Intro
socie
edade, das
d
esco
olas públicas e privadas às várias instân
ncias
gove
ernamenta
ais, das em
mpresas àss ONGs, das
d associações de moradore
es de
bairrros à comunidade em geral, é tarefa urg
gente, que
e impõe esssa articulação
aten
nta de interresse e objjetivos. Em
m 1974 nas
sceu o Jarrdim Botân
nico do Instituto
de Biociências
B
s de Botuccatu, ligado
o a Univers
sidade Esttadual Pau
ulista (UNE
ESP).
Essa
a Instituiçã
ão, juntame
ente com o prédio do herbário
o, desenvo
olve projeto
os de
Educcação Ambiental voltado para a comunid
dade botuccatuense, principalm
mente
esco
olas municcipais, esstaduais e particula
ares. Além
m disso, ssão fontes
s de
mate
eriais didá
áticos e ciientíficos, incluindo desenvolvvimento de
e monogra
afias,
disse
ertações e teses.
Obje
etivos: O objetivo de
esse proje
eto é avalia
ar o perfil dos visitan
ntes e oferrecer
acom
mpanhame
ento monitorado ao
os interessados, no
os finais de seman
na e
feria
ados.
Méto
odos: Foi elaborada
a uma ficha
a de visita
ação, de preenchime
ento faculta
ativo,
que fornece da
ados sobre
e o perfil e as preferê
ências dos visitantes..
Resultados: Nossos
N
re
esultados sugerem, nesses dois anos de projeto
o (no
odo de março
m
a ju
ulho 2004//2005), qu
ue o perfil dos visitantes não foi
perío
alterrado. A maioria dass visitas sã
ão feitas no
n período
o da tarde
e, assim como
c
gran
nde parte dos
d visitan
ntes conhe
ecia o Jard
dim Botâniico e busccavam alem
m de
lazer, informaçções sobre
e o local. A escolarid
dade predo
ominante n
nas visitas é de
ensino superio
or e estão sob comp
panhia da família. Outros resultados tam
mbém
os, e também comp
parados aos
a
resulta
ados obtid
dos no me
esmo
são conhecido
odo do ano passado. Neste
e sentido podemos concluir que o Ja
ardim
perío
Botâ
ânico é um
m espaço que
q
já vem
m sido utillizado pela
a comunidade region
nal e
pode
e propiciar opções de lazer, alem de
e inserir a questão ambienta
al no
cotid
diano dos visitantes.
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