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RESUMO: 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa desenvolvida com docentes do curso de pedagogia 
de uma universidade pública, com o objetivo de identificar e analisar o que os professores 
pensam sobre a educação ambiental e como essa temática pode ser melhor desenvolvida no 
referido curso. O estudo contou com a participação de cinco professores doutores (10% do 
total de professores do curso). Foram adotados procedimentos metodológicos de uma 
abordagem qualitativa da pesquisa. O estudo encontrou indícios que apontam para concepções 
de educação ambiental interacionistas, transformadoras, reducionistas e simplistas. No que se 
refere à inserção da EA no curso de pedagogia a maioria dos professores considera que deve 
ser de forma transversal e interdisciplinar. 

PALAVRAS-CHAVE: Formação de professores, ensino superior, educação ambiental. 

ABSTRACT: 

This work point out the results of a research carried out with teachers’ educators of a primary 
teacher’s course at a public university, in order to identify and analyze what these teacher 
educators think about the environmental education and how this issue can best be developed. 
The research approach was qualitative. Were interviewed ten percent of the teachers educators 
and the evidences are that their conceptions of environmental education are interactionist, 
simplistic and reductionist. Concerning to the way of introducing EE in the course they 
suggest an interdisciplinary approach. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os constantes debates relacionados às responsabilidades e cuidados com os recursos 

ambientais têm despertado a sensibilização dos diversos setores sociais em torno da educação 

ambiental. Nos últimos anos os grandes desmatamentos realizados a fim de favorecer as 

práticas de agropecuária, a poluição de rios e córregos por instalações industriais que 

eliminam seus resíduos de forma indiscriminada, os gases tóxicos jogados na atmosfera pela 

crescente frota de veículos, a excessiva extração de recursos minerais, e as muitas famílias 

que sobrevivem da coleta de resíduos para se alimentar, enquanto outras consomem além do 

que realmente necessitam, são exemplos de impactos socioambientais, decorridos da ação 

humana. 

Os fatos que refletem o espírito consumista, fortemente marcado nos anseios e desejos 

dos indivíduos, que cada vez mais é impulsionado pela mídia publicitária, remetem a ideia de 

que nas relações sociais “vale mais quem tem, quem gasta”, nos iludindo com a proposta de 

que, quem tem mais é quem pode, e de que o individual pode sobrepor à coletividade. 

Esses fatos demostram uma crescente necessidade de tratarmos essas questões 

socioambientais de forma crítica, reflexiva e transformadora, inclusive nos contextos 

escolares. No entanto, para isso é imprescindível a presença de profissionais da educação 

comprometidos com a transformação desse quadro de descaso com o meio ambiente, ou seja, 

educadores competentes e conscientes do seu papel socioambiental. Esta necessidade 

intensifica a responsabilidade das instituições de ensino superior em formar tais profissionais, 

pois é percebida a falta de uma formação docente voltada para essa perspectiva 

socioambiental que vise à formação do sujeito crítico e reflexivo, preocupado com a 

transformação dessa realidade.   

Como preconizado na Conferência de Tbilisi (1978), especificamente no que se refere 

à Educação Ambiental nas universidades, a recomendação nº 13 da citada Conferência 

estabelece que essas devem: (a) romper com os modelos tradicionais de educação; (b) 

encorajar a aceitação da interdisciplinaridade para a solução dos problemas socioambientais 

em todas as áreas de desenvolvimento; (c) favorecer o desenvolvimento de conceitos e de 
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materiais didáticos apropriados às características locais; e (d) favorecer o estabelecimento de 

parcerias locais, nacionais e internacionais no sentido de promover formação humana e troca 

de experiências. 

 Nesse sentido, os cursos de formação de professores para os anos iniciais do ensino 

fundamental devem estar voltados para a realização de reflexões críticas acerca do dualismo 

social, repensando as questões ambientais para além da preservação dos recursos naturais e 

para a viabilidade do desenvolvimento sustentável e da justiça social. 

Nessa perspectiva de formação docente voltada para as questões socioambientais, 

propomos que esta esteja aliada ao um processo de reflexão amplo de formação do sujeito 

enquanto educador socioambiental de acordo com pilares, como: reflexão, ação, criticidade e 

saberes experienciais. Concebemos a formação integral do sujeito, como caracterizado nos 

discursos de Freire (2002), Tardif (2002), Nóvoa (1995), Pimenta (2004), Sucena (1998) 

Loureiro (2004), Reigota (2003), Medina (1996), Gadotti (2005) e outros. 

Diante dessas inquietações acerca da educação socioambiental e da formação docente, 

questionamo-nos sobre o que pensam os professores do curso de pedagogia de uma 

universidade pública, acerca da educação ambiental e como essa temática pode ser 

desenvolvida no referido curso. 

REFLEXÕES ACERCA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Ao tratamos das reflexões acerca da educação ambiental (EA), constituída num 

percurso histórico marcado por transformações paradigmáticas, partimos de duas grandes 

correntes da EA. A primeira, caracterizada por uma EA individualista, vê o ambiente de 

forma reducionista fragmentada, tendo sua base teórica ancorada numa visão cartesiana. A 

segunda, caracterizada pelo pensamento de liberdade, ética e cidadania, tem por base teórica 

as ideias de Espinosa (2005), ressaltando que tanto Descartes quanto Espinosa não referiram 

diretamente à educação ambiental em seus textos. Refletiremos, também, o desenvolvimento 

dessas duas correntes de EA no contexto brasileiro, bem como as suas consequências no que 

se refere às questões socioambientais.      

A primeira corrente é apoiada por um paradigma que prima pelo indivíduo como 

centro de todas as coisas, que tem a natureza como algo a ser dominado ao seu próprio favor, 

vendo-se superior à natureza, além de sentir dissociado da mesma. Em relação a isso, 
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Carvalho (2004) diz que esse indivíduo passa por algumas formas de dissociação da natureza, 

primeiro ele a vê como uma forma de dominação, depois tende a vê-la de forma romântica.  

Essa corrente tem como seu precursor Descartes (1998), embora ele não tenha 

discutido diretamente questões ambientais, mas os seus pensamentos serviram de base para o 

paradigma que fundamenta a educação ambiental conservadora. 

Para Grün (2006) as consequências do pensamento cartesiano são enormes para os 

desdobramentos da nossa relação com a natureza – a objetividade cartesiana fez com que 

“perdêssemos” a possibilidade de pensar historicamente e colocou o homem europeu e branco 

na posição de Dono e Senhor da natureza. 

Compartilhando da mesma ideia de Grün (2006), consideramos que a modernidade 

parte de um esquecimento de qualquer vínculo com a “tradição”. Esse termo traz como 

significado um conjunto de elementos que constituem a nossa historicidade. 

O Iluminismo, que foi uma época em que Deus deixou de ser o centro e o homem 

passou a estar no centro de todas as coisas, atacou bruscamente essa tradição. Segundo Grün 

(2006), esse ataque começa com Francis Bacon no séc. XVI. Para ele, a tradição científica, 

filosófica ou verbal precisaria ser descartada para que se possa chegar a uma ciência nova. 

Seguindo o pensamento de Grün (2006), após Bacon, passamos a viver em um presente puro, 

liberto da historicidade, que Descartes no séc. XVII dá continuidade a esse processo.   

Na sua obra Discurso do Método, Descartes (1998) apresenta sua opinião contrária ao 

Humanismo e á tradição. Para ele, os costumes e a cultura não podem ser usados para afirmar 

ou determinar a veracidade de uma coisa, pois, tanto na cultura como na filosofia, há uma 

divergência muito grande de opiniões e de discórdias.  

Assim, o maior benefício que daí tirei foi que, percebendo uma série de 
coisas que, entretanto, nos parecem aceitas e aprovadas comumente por 
outros grandes povos, aprendi a não confiar muito em nada do que me fora 
incutido somente pelo exemplo e pelo hábito, e, desse modo, livrei-me 
gradativamente de muitos erros capazes de ouvir a voz da razão 
(DESCARTES, 1998, pp. 37-38).    
 

         Na tentativa de eliminar a cultura e hábitos na formulação do pensamento, Descartes 

(1996) busca descobrir um fundamento sólido e verdadeiro que não dependesse da cultura a 

que pertencia. É através de sua obra sobre a diversidade de opinião na cultura que ele chega 

ao momento crucial de Discurso do Método – a mudança da história, cultura e tradição ao 

“eu”, a base de todo o conhecer. 

      Tendo por princípio esse “eu” no centro do conhecimento, Descartes (1996) busca 

estabelecer um método que elimine as diversidades de visões e o potencial para o erro. Esse 
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método, que tem a razão, o “eu” como centro do conhecimento, deixa de lado a cultura, a 

historicidade do sujeito, suas experiências, seus sentidos e significados com sua relação com o 

mundo. O referido método também proporcionou um grande avanço na ciência, conquistou 

uma profunda aceitação nas modernas instituições educacionais da sua época, sendo 

perpetuado nas décadas posteriores. 

       O princípio do método de Descartes, baseando em expressão como “penso, logo existo”, 

fez surgir o sujeito moderno “o qual a educação moderna tentará reproduzir” (GRÜN, 2006, 

p.70); um sujeito destituído de sentido, de integração com o mundo; “um sujeito que ainda 

não tem lugar” (GRÜN, 2006, p.70); esse sujeito que mantém com a natureza uma relação 

distinta, de não pertencimento e dominação. 

       Nesse sentido, nos dias atuais, é um desafio da filosofia da educação ambiental “situar o 

sujeito, ancorá-lo a um sentido unificado de lugar, e que a sua localização, então produza 

significados” (GRÜN, 2006, p.70). Esse “lugar” é constituído de uma historicidade na qual o 

sujeito se percebe pertencente, integrado, diferentemente do que é proposto por Descartes, 

quando afirma que não há necessidade de lugar para se pertencer: “compreendi que era uma 

substância cuja essência ou natureza consiste apenas no pensar e que para ser não necessita de 

um lugar, nem depende de qualquer coisa material” (1988, p. 56). 

       Por essas características acima apresentadas e compartilhando do pensamento de outros 

autores como Capra (1982), Merchant (1989), Berman (1985), Grün (2006) e Santos e 

Oliveira (2011), que trazem em suas obras críticas a Descartes (1995), consideramos o 

pensamento cartesiano reducionista, pois esse não considera a ligação sistêmica e complexa 

que existem entre as coisas. 

       Embora refletindo sobre a inadequação das ideias do paradigma cartesiano que 

fundamentou a primeira corrente de EA, caracterizada por Santos e Oliveira (2011) como 

sendo Conservadora, reducionista, simplista e fragmentada, consideramos que o cartesianismo 

teve a sua importância na construção do conhecimento. No entanto, percebemos que essa 

primeira perspectiva não atende às demandas socioambientais do presente século, no que se 

refere ao entendimento das questões socioambientais e, á construção de práticas 

contextualizadas e voltadas para formação do cidadão consciente do seu papel ambiental.  

Tendo por base essas reflexões acima apresentadas, selecionamos outro paradigma ou 

corrente de EA, a educação socioambiental, crítico-reflexiva e transformadora. Esse 

paradigma de EA tem por características: a integração do homem com natureza, o pensamento 

sistêmico e o olhar holístico e representa a segunda corrente de EA que tem por princípio o 

pensamento de liberdade, ética e cidadania e por base teórica, as ideias de Espinosa (2005). 
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 Espinosa (2005) nos propõe pensa em nós como parte da natureza. Ele traz a noção de 

todo que está contido nas partes, e que não deixa de ser o todo. O sujeito, nesta concepção, é 

uma parte individualizada e autônoma da natureza e sua relação com ela tem que ser de 

respeito e de interação, pois a destruição de uma reflete na outra. Além disso, “se uma parte 

do todo se anulasse, tudo se aniquilaria” (FERREIRA, 1997, p. 535). Essa ideia sistêmica, ao 

analisar o sujeito e a natureza, também é apresentada por Capra (1982).  

Nesse sentindo, a integração da parte com o todo torna Espinosa (2005) mais próximo 

dos problemas socioambientais contemporâneos. Talvez, por isso, segundo Ferreira (1997), 

seu pensamento tem sido usado como fundamento da ética ambiental. Um ponto importante 

trazido pelo pensamento de Espinosa (2005) é que o homem faz parte do todo e não é a causa 

nem o centro do mundo, “mas faz parte de uma rede composta de infinitas outras coisas que 

estabelecem, entre si, necessidades, causalidades e implicações, que o afetam direta ou 

indiretamente” (SAWAIA, 2006 p. 82).  

Tendo em vista essa integração entre homem e natureza Espinosa (2005) apresenta 

duas ideias: 

Uma, que o homem é energia e movimento dirigidos á obtenção da 
felicidade, tendo, portanto, no desejo de liberdade a essência de sua vida. 
Outra, que ele é perfeição e, assim, não pode conter a destruição de si 
mesmo, e que nenhum poder negativo entra na sua constituição. Ao 
contrário, o homem tem em si a potência de se manter no mesmo estado ou 
elevar-se a uma melhor força de existir. A esse esforço existencial para se 
preservar, Espinosa designa de conatus, indicando que todos somos sempre 
conscientes dele, qualquer que seja o nível de consciência e de lucidez em 
que nos situamos (Ética III, proposição VII). Então, a redução ou bloqueio 
do conatus só pode vir de fora, da maneira como a liberdade de existir de 
cada um é afetada nos encontros com outros corpos. Quando o homem sente 
que aumenta a sua potência (liberdade) de existir, é afetado por sentimentos 
de alegria; se essa capacidade é reprimida, ele é dominado por paixões tristes 
(tristeza, medo, humilhação) (SAWAIA, 2006, p. 83). 

 
 
Para Espinosa (2005, apud Sawaia, 2006), o primeiro é o estado de maior perfeição, porque 

está associado às afecções ativas e à servidão. Ele identifica felicidade e liberdade, colocando-

as no reino das necessidades humanas básicas e da ética. Partindo dessas duas ideias de 

Espinosa (2005), é possível chegar à conclusão de que o homem luta por sua escravidão como 

se fosse por sua liberdade, por isso ele é triste, oprimido. 

Ao refletir sobre a infelicidade humana, Espinosa (2005) declarou em 1674 que “o homem 

submete-se à servidão porque é triste, amedrontado e supersticioso, fatores que anulam sua 

potência de vida, deixando-o vulnerável à tirania do outro, em quem ele deposita a esperança 
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de Felicidade” (ESPINOSA apud SAWAIA, 2006, p. 83). Essas reflexões influenciaram, 

posteriormente, as ideias de Marx (1844) quando discute as relações de Poder.   

A partir desse modo de pensar e de conceber a relação entre o homem e a natureza, 

apresentado por Espinosa (2005) e pela discussão feita por Marx (1844), séculos depois, foi 

surgindo um novo modo de pensar Educação Ambiental, e essa começa a ser construída junto 

a um novo paradigma que para Santos (2011) é emergente.   

Esse novo paradigma que fundamenta a Educação Socioambiental é caracterizado por uma 

educação política, no sentido de que reivindica e prepara os cidadãos para exigir justiça 

social, cidadania nacional e planetária, autogestão e ética nas relações sociais e com a 

natureza, enfatizando questões como: “por quê?” “fazer o quê?” e “como fazer?” (REIGOTA, 

2003). 

A educação socioambiental está, portanto, “impregnada da utopia de mudar radicalmente as 

relações que conhecemos hoje, sejam elas entre a humanidade, sejam entre esta e a natureza” 

(REIGOTA, 2003, p. 11). Para Medina (1996), a educação socioambiental é um processo que 

consiste em propiciar às pessoas uma compreensão crítica e global sobre o meio ambiente. 

A partir dessa compreensão, os sujeitos vão poder elucidar problemas e desenvolver atitudes 

que lhes permitam adotar uma posição crítica e participativa a respeito das questões 

relacionadas à conservação e à adequada utilização dos recursos naturais, visando à melhoria 

da qualidade de vida e à eliminação da pobreza extrema e do consumismo desenfreado, à 

construção de relações sociais, econômicas e culturais. Essas relações devem ser capazes de 

respeitar e incorporar as diferenças (minorias étnicas, populações tradicionais), às questões de 

gênero e à liberdade popular para decidir na busca de caminhos alternativos (MEDINA, 

1996). 

       A segunda corrente, a socioambiental, tem ainda, como um dos seus objetivos, o de 

integrar o sujeito à natureza, tendo como pressuposto que os sujeitos fazem parte de um 

sistema que tem que andar em equilíbrio, em outras palavras, o ser humano é mais um ser 

vivo que compõem a natureza. Essa visão socioambiental pode influenciar o modo de pensar 

e agir em relação aos problemas socioambientais. Essas duas categorizações de correntes de 

EA que foram apresentadas e discutidas acima serão utilizadas como categorias de análises 

dos resultados desta pesquisa. 

  

PERCURSOS TEÓRICO-METODOLÓGICO DA PESQUISA 
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          Este trabalho tem um forte caráter qualitativo, o que se adéqua a nosso objeto de 

pesquisa e dar-nos-á mais segurança ao identificar e analisar o que os professores do curso de 

pedagogia pensam sobre a educação ambiental e como essa temática pode ser inserida no 

referido curso.   Para a realização deste trabalho, foi escolhido um curso de pedagogia que 

obteve nota cinco (5) no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) que avalia 

o rendimento dos alunos dos cursos de graduação. Participaram desta pesquisa 5 professores 

doutores, que representam dez (10) por cento do quadro de professores do referido curso.   

 

Coleta de dados 

 

       Para a coleta dos dados, foi escolhido, dentre as vertentes da pesquisa qualitativa, o 

método da linguagem oral temática ou análise categorial. Nesse método, onde “o depoente 

relata as suas experiências focalizando um determinado aspecto, anteriormente definido pelo 

pesquisador” (MARTINS, 2003 p. 23). Para a realização desta pesquisa, foram utilizadas 

entrevistas semiestruturadas contendo dez questões divididas em dois momentos: o primeiro 

com cinco questões com o objetivo de conhecer o perfil e a trajetória profissional dos 

entrevistados e, o segundo momento, com cinco questões, com o propósito de conhecer a 

concepção de educação ambiental dos entrevistados e qual a temática da EA que consideram 

poder inserir no referido curso. 

Análise e tratamento dos dados 

       Desenvolvemos a análise dos dados, posteriormente à transcrição das entrevistas, de 

acordo com os pressupostos teóricos e metodológicos da análise de conteúdo de Bardin 

(1977). Tal método baseia-se na junção de um grupo de técnicas de análise de relatos, que 

utilizam procedimentos sistemáticos e objetivos sobre o conteúdo das mensagens como 

indicadores que possibilitam a verificação de informações referentes às condições de 

produção a respeito de tais mensagens.  O conteúdo das entrevistas foi organizado em duas 

categorias e respectivas subcategorias, criadas a partir das respostas dos sujeitos entrevistados. 

       Essas categorias constituíram os eixos norteadores para a análise do conteúdo, conforme 

explicitado a seguir: Categoria 1- Concepção de educação ambiental dos professores; 

Categoria 2 - Inserção da educação ambiental no curso de pedagogia.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Análise das concepções sobre educação ambiental dos Professores.   
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        A primeira categoria tentou investigar a concepção de educação ambiental dos docentes. 

Concepção interacionista/ transformadora da EA 

 

       Essa subcategoria de análise, denominada interacionista e transformadora, tem por base 

teórica os pensamentos de liberdade, ética e cidadania inspirados nas ideias de Espinosa 

(2005), bem como a concepção de educação ambiental trazida pelas correntes holística, crítica 

e de sustentabilidade, que conheceu a sua expansão em meados de 1986 e tem como ponto 

central o desenvolvimento do sujeito e autogestão frente às questões socioambientais. 

       Nesta subcategoria inserimos os professores A e E, a partir dos seguintes depoimentos: 

[...] Educação ambiental seria justamente os preceitos relacionados à atuação 
do homem no meio ambiente, que eu chamaria de espaço geográfico, e 
interações no espaço físico né, a educação ambiental estaria justamente 
atrelado a como o homem se comporta na dinâmica de interação com o 
ambiente físico, tanto no ambiente físico como o ambiente filantrópico, e 
como essa relação interfere na vida do individuo, muitas as vezes que a 
gente fala de educação ambiental este atrelado a impacto ambiental, mas eu 
acho que educação ambiental esta embasada na correlação da dinâmica que 
se referi a interação com o ambiente físico e da dinâmica que se referi à vida 
social e essa dicotomia, mas quando falamos de educação ambiental 
geralmente aos preceitos da geografia humana e geografia física, que se 
encontra para da margem ao nosso entendimento da realidade. [...]. 
(Professor E). 
 
[...] A Educação ambiental é uma forma de ressignificar a relação do homem 
com o planeta em uma dimensão planetária; você tem outra forma de se 
relacionar com a natureza, não é simplesmente tá fazendo um projeto de, por 
exemplo, “revitalizar o rio”, “deixar de jogar o lixo em determinado lugares” 
[...]. (Professora A). 

 
       “Observa-se, na fala dos professores, um aspecto muito importante no que se refere à EA 

que é a preocupação com a integração homem-natureza, bem como a dinâmica que se refere à 

vida social” (Professor E). Além disso, chamamos a atenção para o momento em que  a 

professora A diz que temos que ressignificar a nossa relação com o planeta em uma dimensão 

planetária . A fala dela está em consonância com o discurso de Reigota (2003), pois para ele  

a EA está  impregnada da utopia de mudar radicalmente as relações que conhecemos hoje, 

sejam elas entre a humanidade, sejam entre esta e a natureza.    

Concepção reducionista /simplista e reprodutivista da EA  
 

Nesta subcategoria de análise, que tem sua base teórica ancorada em alguns 

pensamentos de Descartes (1998) e que é apoiada por um paradigma que prima pelo indivíduo 

como centro de todas as coisas (antropocentrismo) e que considera a natureza como algo a ser 

dominado ao seu próprio favor, percebendo-se superior e dissociado dela. Em relação a isso, 



10 

 

Carvalho (2004) diz que esse indivíduo passa por algumas formas de dissociação da natureza, 

primeiro ele a vê como uma forma de dominação, depois tende a vê-la de forma romântica. 

Apresentaremos a seguir três unidades de análise que justificam a alocação dos professores B, 

C, D, nessa subcategoria:  

                            
[...] É você conhecer a sua casa, a sua terra, seu planeta, a natureza, é você 
entender a vida, é você buscar o conhecimento de como preservar, de como 
cuidar, de como viver bem com os animais, de como deixar o planeta sem 
problemas [...] (Professor D). 
 
[...] eu acho que educação ambiental vai de como se ensinar a cuidar do 
planeta, e vai como também de ser um cidadão, é para usar esse planeta de 
forma sustentável [...] (Professora C). 
 
Eu entendo que está relacionado com preservação do meio ambiente e 
conservação: ter consciência do meio que a gente vive, é essa parte de 
botânica. (Professora B). 

 
       Percebemos nas falas dos professores acima uma ligação muito forte com a corrente 

conservacionista e recursista da EA que tem como ponto central o respeito à natureza e o 

aprender com ela, além das proposições centradas na conservação dos seus recursos. As falas 

dos professores D, C e B são marcadas pela ênfase em “cuidar do planeta” e remete-nos à 

fundamentação teórica sobre a EA conservadora que a dissocia da dimensão política e crítica, 

vinculando-a apenas aos recursos naturais como apresentado na fala da professora B: “é essa 

parte de botânica”.  

A inserção da educação ambiental no curso de pedagogia. 

       Essa segunda categoria tentou analisar como vem ocorrendo a inserção da educação 

ambiental no curso de pedagogia. 

EA transversal e interdisciplinar no curso de pedagogia 

       Esta subcategoria de análise está apoiada num paradigma holístico que concebe a EA de 

maneira transversal e interdisciplinar. 

[...] a educação ambiental no curso de pedagogia deveria ser inserida de 
forma transversal já que estaria atrelada à geografia, à história, à ciências, à 
biologia [...] poderia estar presente como tema transversal destas disciplinas, 
inclusive em outras; a própria língua portuguesa poderia trabalhar com essa 
temática também. (Professor E).       
 
Acredito que a educação ambiental não deve se restringir apenas às 
disciplinas que estão ligadas a ciências, mas estabelecer uma relação com o 
planeta, com a natureza [...] deveria atravessar todo o currículo de pedagogia 
de forma transdisciplinar. (Professor A). 
 
[...] a inserção da educação ambiental deveria ser uma coisa mais presente na 
orientação do estudante [...] essa inserção poderia ser feita através das 
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disciplinas de história, geografia e matemática de forma transversal. 
(Professor D). 

 
                                           Educação ambiental deve ser trabalhada em várias disciplinas, acho que é 

importante e fundamental a educação ambiental estar no currículo de 
pedagogia. (Professor C). 

 
       Os professores A, C, D e E, acreditam que o trabalho com a EA no curso de pedagogia 

tem que ser desenvolvido de forma transversal ou interdisciplinar. Concordamos com esta 

opinião, pois acreditamos que EA pode ser discutida em todas as disciplinas do curso de 

pedagogia.   

 
EA Disciplinar no curso de pedagogia 
 
  
       Essa subcategoria está apoiada em um paradigma de educação fragmentado, inspirado no 

pensamento de Descartes (1998), no qual as partes são divididas para possibilitar o estudo do 

todo. 

  
Eu acho que a educação ambiental deve fazer parte do currículo de 
pedagogia sendo oferecida como uma disciplina específica. (Professora B). 

 
       Ao analisar a fala da professora B, constatamos que, para ela, a EA deve ser inserida no 

currículo de pedagogia por meio de uma disciplina específica. Acreditamos que ter uma 

disciplina que discuta as questões ambientais seria bom, mas essa discussão teria que estar 

atrelada ao contexto socioambiental que vivemos e, por isto, defendemos que essas discussões 

ambientais sejam feitas de maneira transversal.         

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

       Tendo em vista a necessidade de reflexões acerca da formação em educação 

socioambiental, concordamos com Gadotti (2005), quando afirma que temos que construir um 

novo paradigma sobre o modo de viver, apoiado na reflexão-ação, no amor por nós e pelo 

outro, e na esperança, o que também é referenciado por Freire (2005). 

       Para Gadotti (2005), os paradigmas clássicos que orientam até o presente momento a 

produção e reprodução da existência do planeta colocam em risco todas as formas de vida 

presentes na Terra e, por isso, para ele há uma necessidade urgente de emergir um novo 

paradigma que tenha a terra como fundamento. 

      Concordamos com Gadotti (2005) quando afirma que, se por um lado se faz necessário 

um novo paradigma que tenha por questão central o bem-estar coletivo, por outro lado, 
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vivemos em uma era de informação em tempo real, de globalização econômica, de quebra de 

fronteiras, e do desenvolvimento de novas tecnologias que marcaram o século XX ao lado de 

um sistema de produção que juntos afetam a sociedade como um todo e valorizam o 

individualismo em detrimento da coletividade. 

       Diante desse cenário socioambiental, no que se refere à formação de professores para os 

anos inicias do Ensino Fundamental, temos que realizar essas reflexões críticas acerca do 

dualismo social, repensando as questões ambientais para além da preservação dos recursos 

naturais e para a viabilidade do desenvolvimento com justiça social e sem uma agressão ao 

meio ambiente. 

Essas reflexões-ações na formação de professores têm que produzir um equilíbrio entre o ser 

humano consigo próprio e com o planeta. Essa formação de professores é caracterizada por 

um paradigma do bem-estar coletivo e é também defendida por Gadotti (2005), pois se refere 

ao próprio sentido da vida, do nosso ser, pois somos seres constituídos de sentido e doadores 

de sentido a tudo o que nos cerca.         

Precisamos considerar também que a formação profissional para a docência em educação 

socioambiental representa uma formação voltada para um campo de conhecimento centrado 

na investigação e na relação das proposições teóricas e práticas. 

       Nesse sentido, é de primordial importância que esses docentes tenham uma formação 

sólida no que se refere às questões socioambientais já que atualmente, essa formação tem se 

configurado um desafio constante.  

       Ainda é muito baixa a consciência política em relação à importância social dos 

professores no cenário de desenvolvimento do país. Em decorrência disso tudo, parece haver 

um descaso e um descuido quanto à sua formação, seja ela inicial ou mesmo continuada 

(SUCENA, 1998). A formação para a educação socioambiental também está incluída nesse 

cenário de descuido com a formação docente, tornando-se, assim, um grande desafio para os 

cursos de pedagogia. 
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