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visão natural, racional e históricosocial. Gerou 
impactos sem precedentes na história, ocasio-
nou a busca de um novo paradigma para solu-
cioná-la. A Educação Ambiental pretende formar 
cidadãos que garantam o desenvolvimento cen-
trado na sustentabilidade da Terra. As políticas 
públicas devem buscar atender à nova ordem. A 
Agenda 21 Global visa garantir a sustentabilida-
de planetária, prevendo a formação da Agenda 
21 Nacional e Local. No Brasil, o MMA e o MEC 
lançaram o Programa Vamos Cuidar do Brasil 
com as Escolas que prevê a elaboração da Agen-
da 21 Escolar. Objetivamos analisar e descrever 
o processo de construção e implementação 
da Agenda 21 Escolar no Tocantins. Utilizamos: 
análise documental, pesquisa qualiquantitativa e 
posterior triangulação dos dados. Concluímos 
que a Agenda 21 Escolar não é uma realidade 
em todas as escolas públicas tocantinenses. Per-
cebemos que a política pública federal de educa-
ção ambiental consegue sensivelmente mobilizar 
as escolas tocantinenses para a construção de 
suas Agendas 21, porém não viabiliza sua im-
plementação. Sugerimos a implantação de pro-
gramas estaduais para preencher esta lacuna e 
consolidá-la e prepararmos o Tocantins para um 
futuro melhor.
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Environmental Education: Public Schools 
Agenda 21 in State of Tocantins - Brazil

The environmental, economic and social crisis, 
elapsed of the transition of paradigms of the relation 
between the man and the nature, permeated by the 
natural and history-social vision. Impacts generated 
unprecedented in history, caused the search of a 
new paradigm to solve it. The Environmental Edu-
cation intends to form citizens who guarantee the 
development centered in the support of the Land. 
The public politics must search to take care of to 
the new order. The Global Agenda 21 aims to ensu-
re global sustainability by providing the formation of 
National and Local Agenda 21. In Brazil, the MMA 
and the MEC launched the ‘Let’s take care of Brazil’ 
with the Schools that provides the drafting of Agen-
da 21 pertaining to school. We objectify to analyze 
and to describe the process of construction and im-

plementation of 21 Agenda pertaining to schools in 
Tocantins. We used: documentary analysis, research 
and posterior triangulation of the data. We conclude 
that Agenda 21 pertaining to school is not a reality 
in all the students at public schools in Tocantins. We 
realized that the federal public politics of ambient 
education signifi cantly obtains to mobilize the scho-
ols in Tocantins for the construction of its Agendas 
21, however does not make possible its implementa-
tion. We suggest the implementation of state progra-
ms to fi ll this gap and to consolidate it and prepare 
the Tocantins to a better future.
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O Julgamento de Eva: Estereótipos de Gé-
nero em discursos da contemporaneidade

Orientação: Prof. Doutor António Teodoro

Este trabalho de investigação, intitulado O 
JULGAMENTO DE EVA: Estereótipos de gêne-
ro em discursos da contemporaneidade, anali-
sa a representação feminina nos discursos das 
camisetas comercializadas no turismo da cidade 
de Porto Seguro, Bahia – Brasil, bem como as 
representações de gênero dos adolescentes e 
sua visão acerca dos  implícitos nas camisetas 
supracitadas. O trabalho se desenvolveu com o 
objetivo de entender as relações sobre o gênero 
na atualidade e verifi car se ainda persiste o an-
drocentrismo nos discursos referentes à mulher 
e aos papéis que esta desenvolve na sociedade. 
Como metodologia, optamos por uma pesquisa 
qualitativa, utilizando como instrumentos o diá-
rio de campo e a entrevista semi-estruturada. O 
trabalho evidencia a relevância das discussões de 
gênero em nossa sociedade, uma vez que, apesar 
das grandes mudanças conquistadas pela luta fe-
minina, ainda se fazem presentes representações 
sociais caracterizadas pelo misogenismo e dis-
criminação em relação ao feminino.
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The Judgement of Eve: Gender Stereotypes 
in contemporary discourses

This work of inquiry, intitled the EVA JUDGMENT: 
Models of sort in speeches of the present time, 
analyzes the feminine representation in the spee-
ches of t-shirts commercialized in the tourism of the 
city of Porto Seguro, Bahia - Brazil, as well as the 
representations of sort of the adolescents and their 
vision implicit in above-mentioned t-shirts. The work 
was developed with the objective to understand the 
relations of sort in the present time and to verify 
if still persists the androcentrism in the referring 
speeches to the woman and the papers that she 
develops in the society. As methodology, we opt to 
a qualitative research, using as instruments daily 
fi eld and the half-structuralized interview. The work 
evidences the relevance of the quarrels of sort in 
our society, a time that, although the great changes 
conquered for the feminine fi ght, still there are social 
representations characterized by the misogynism 
and discrimination in relation to the feminine one. 

Keywords: Sort; Social Representation; Feminine; 
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Determinantes da (in)efi cácia do sistema 
escolar – uma análise ecológica

Orientação: Prof. Doutor José Manuel Figuei-
redo Santos

Este texto analisa o impacto das estruturas 
sócio-económicas e socio-institucionais na ex-
plicação da efi cácia escolar, na transição do sis-
tema de ensino obrigatório, para o ensino se-
cundário, procurando descortinar os factores 
determinantes da «taxa bruta de escolarização 
no ensino secundário». Em termos metodológi-
cos, utilizou-se a metodologia ecológica, toman-
do como unidade de análise os 278 Concelhos 
do Continente, referente ao período de 2004. 
A análise dos resultados revela que são os re-

cursos culturais os elementos de clivagem que 
produzem maior diferenciação na explicação da 
efi cácia do sistema escolar. Esta análise dá um 
retrato da estrutura socio-económica portugue-
sa e da estrutura socio-organizativa das escolas, 
permitindo concluir que os factores mais impor-
tantes na explicação da efi cácia do sistema esco-
lar se centram na necessidade de alargar a rede 
escolar de oferta formativa dos cursos profi ssio-
nais em zonas urbanas; no aumento da procura 
formativa; num corpo docente estável e no in-
vestimento das câmaras em cultura e desporto. 
Assim, a efi cácia escolar tende a mostrar-se mais 
como um problema estrutural do país, do que 
como um problema conjuntural de resolução 
imediata.
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Determinants of (in) effi ciency of the school 
system - an ecological analysis

This text analysis the impact of socio-economical 
and socio-institutional structures on the school suc-
cess at the transition from the compulsory teaching 
grades to the secondary education, by selectively 
examining the determinant factors of the «schooling 
raw rate in the secondary education». Resorting on 
the so called «ecological methodology» and on data 
from the 278 councils of the Portuguese continental 
territory, the analysis shows that cultural resources 
are the cleavage factor generating higher differentia-
tion in the explanation of the success of the school 
system. This analysis conveys a picture of the Portu-
guese socioeconomical structure in relation to the 
schools socio-organizational structure, allowing to 
conclude that the most important factors for the ex-
planation of the school system success are centred 
in the enlargement of the school net of professional 
courses formative offer in urban areas; in the rise of 
the formative demand; in stability of the teaching 
staff; and in the investment of municipalities in cul-
ture and sport. Thus, the problem of school success 
is better viewed as a structural problem of this coun-
try, rather than a temporary problem of immediate 
resolution.

Keywords: socio-economical structures; socio-insti-
tutional structures; effi ciency;  school system.




