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RESUMO 
Essa pesquisa teve como objetivo, destacar o papel dos profissionais da educação na formação da 

consciência ambiental do estudante. Percebemos que as temáticas ambientais têm gerado grande 

repercussão atualmente, e a formação do docente exige grandes desafios para a construção de 

novos saberes ao aluno. E, através de uma metodologia de caráter exploratório, por meio de um 

questionário subjetivo, temos que o professor se sente frágil ao tratar temas fora do contexto de 

sua formação, e precisam alocar recursos para o desenvolvimento de temáticas socioambientais, 

além de formações continuadas, que possibilitem estar em constante integração com as 

informações do mundo.  

Palavras-chaves: Educação Ambiental. Meio Ambiente. Formação de Professores. 

 
 
ABSTRACT 
This research aimed to highlight the role of professional education in shaping the environmental 

consciousness of the student. We realize that environmental issues have gained great effect today, 

and the professor requires major challenges for the construction of new knowledge to the student. 

And through an exploratory methodology, using a subjective questionnaire, we have the teacher 

feels fragile when dealing with issues outside the context of their training, and must allocate 

resources to the development of social and environmental issues, as well as continued training, 

that allow being in constant integration with the world's information. 

Keywords: Environmental Education. Environment. Teacher Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Educação Ambiental deve ser o resultado de uma reorientação e articulação das 

diversas disciplinas e experiências educativas que possam facilitar a visão integrada do Meio 

Ambiente. Para Novaes (1993), esta deve ser trabalhada de modo atender as realidades 

brasileiras, sempre observando as peculiaridades de cada região, tendo o entendimento de que, a 

preservação ambiental representa a conservação da própria vida. 

Assim, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (PCNEF) ressaltam 

a importância das discussões sobre a conservação ambiental, bem como a necessidade de novas 

atitudes, que permitam melhorias significativas quanto ao equilíbrio ecológico. Então, ao se 

discutir a respeito da relação entre os problemas ambientais, se confere analisar as 

responsabilidades humanas voltadas ao bem-estar comum, ao desenvolvimento sustentável e a 

reversão da crise socioambiental (BRASIL, 2001). 

Para tanto, outros indicativos internacionais, com relação ao Meio Ambiente e Educação 

Ambiental, são representados pela Agenda 21, que retrata o papel da escola frente às mudanças 

sociais, e que oferece instrumentos para que o aluno possa compreender os problemas que afetam 

a vida, a comunidade, o planeta e, possa atuar de forma consciente. Vale ressaltar, a importância 

do papel da escola na construção da consciência ambiental dos alunos, através de atividades que 

os instiguem em sua capacidade de refletir sobre o mundo que os cercam, os podem sensibilizar e 

o tornarem responsáveis; agentes multiplicadores e modificadores do Meio Ambiente.  

Desta forma, a discussão da Educação Ambiental em sala deve caminhar levando em 

consideração o ser humano nas suas múltiplas relações, saindo do âmbito “sala” e passando a 

participar ativamente “do meio em que vive”. Para tanto, Freire (2005), explica que o ser humano 

tem capacidade de intervir no mundo, a partir do conhecimento sobre o mundo. Também, 

percebemos a participação do professor, no processo de construção do conhecimento ambiental, 

voltado às praticas que condicionem aos alunos melhorias na suas atitudes.  

Nessa perspectiva, o docente atua no processo de sensibilização aos alunos, pois 

representa instrumento de transformação, promovendo troca de informações que podem instigar 

os estudantes a refletirem sobre sua conduta, quanto às questões ambientais. Todavia, existe um 

fator preocupante, representado pela fragilidade de formação de alguns profissionais da educação, 
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que não possuem conhecimento suficiente para desenvolverem tal condição, o que dificulta à re-

estruturação de valores morais e éticos no âmbito educacional (LUCAS, 1999).  

Diante do exposto, temos como objetivo geral: Analisar o papel dos profissionais da 

educação na formação da consciência ambiental do estudante. E como objetivos específicos: 

Verificar as principais dificuldades dos docentes na formação do aluno quanto à percepção 

ambiental e analisar as contribuições das práticas docentes para a formação da consciência 

ambiental dos estudantes.  

 

PROFESSORES E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA CONEXÃO NECESSÁRIA 

 

Discutindo sobre a Educação Ambiental  

 

Há um reconhecimento sobre os problemas ambientais, sendo uma preocupação por parte 

restrita nas gravidades e nas consequências que podem trazer ao ambiente. Para tanto, faz 

necessário a busca de soluções urgentes para garantir o futuro da humanidade, e que estas 

dependem da relação que se estabelece entre sociedade/natureza, tanto na dimensão coletiva 

quanto na individual (BRASIL, 1998). 

Durante anos o homem tem retirado da natureza os elementos essenciais à sua existência, 

para o conforto e melhoria da qualidade de vida, e nesse período, a natureza tem sido explorada 

em nome do bem estar do Homo sapiens (NEVES, 2006). Assim, no inicio o homem sobrevivia 

de uma economia de subsistência, na qual se produzia somente o que necessitava para viver, 

período em que a sociedade vivia em paz com a natureza. Contudo, com o advento tecnológico 

houve uma maior necessidade de expansão tecnológica, que proporcionou avanços significativos, 

mas trouxe consequencias desastrosas ao planeta. 

 Em decorrência desse crescente aumento da tecnologia entre outros motivos, surge do 

movimento ambientalista, fruto da conscientização da problemática ambiental. Então, a ecologia 

como ciência global trouxe a preocupação com os problemas ambientais, surgindo á necessidade 

de se educar no sentido de preservar o ecossistema. Para tanto, a Educação Ambiental (EA), 

representa uma ferramenta para propagação da informação na socialização do saber, então, ao se 

expandir a EA nas escolas permitira diminuir as inúmeras agressões ao Meio Ambiente.  
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Segundo Dias (2000) a expressão “Environmental Education” foi ouvida pela primeira 

vez em 1965, na Grã-Bretanha, por ocasião da Conferência em Educação, realizada em Keele, na 

qual culminou no resultado de que a Educação  Ambiental deveria se tornar parte essencial da 

educação de todos os cidadãos. Posteriormente, em 1970, os Estados Unidos aprovaram a 

primeira lei sobre Educação Ambiental. E hoje, representa um processo permanente na qual os 

indivíduos e a comunidade tomam consciência do meio em que vivem e adquire conhecimento, 

valores, habilidades, experiência que os tomam aptos a agir e resolver problemas ambientais, 

presente e futuros. 

Assim, a questão ambiental agrega à realidade contemporânea um caráter inovador, pois 

tem a capacidade de relacionar as realidades, até então, aparentemente desligadas aos problemas 

socioambientais contemporâneos e, ainda alertar para a necessidade de promover mudanças 

efetivas, e que garantam a continuidade e a qualidade da vida no longo prazo (LIMA, 1999). 

Nessa perspectiva, o homem é alguém que transforma e ao mesmo tempo é transformado nas 

relações por uma interação: entre o ser humano, o meio social e cultural em que está inserido 

(NEVES e DAMIANI, 2006).  

Então, sob esse novo olhar em transformação se pode projetar, através das relações sócio-

ambientais com a comunidade escolar, duradouras trocas recíprocas, que contribuem para o 

conhecimento, crescimento e desenvolvimento nas questões ambientais. 

 

Formação do Professor como elo norteador da consciência ambiental 

 

Ao longo dos anos, a escola tem buscado implantar projetos de ordem socioambiental 

propiciando a interação professores/alunos/comunidade, vez que a mesma está inclusa na 

dimensão política e na perspectiva de busca para soluções dos problemas ambientais. 

(VASCONCELOS, 1994). Todavia, compreendemos que ao se desenvolver novas temáticas que 

busque entrelaçar laços entre os atores do cotidiano escolar, se faz necessário que o professor seja 

uma constante na busca de suportes teórico-metodologicos para a sua própria formação; uma 

busca pelo conhecimento, para que possa exercer sua função com maior segurança e qualidade. E 

a partir de então, possa elabora projetos ambientais junto com a comunidade escolar, para que se 

inicie a consciência ambiental, partido das pesquisas e aulas extraclasses, em leitura do seu 

próprio ambiente. 
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Para tanto, é consenso, a necessidade da formação continuada de docentes que 

desenvolvem atividades na Educação Básica, pois possibilita a inclusão de temas de grande 

importância contemporânea nos programas de ensino e o desenvolvimento de estratégias mais 

eficientes. Assim, a aproximação dos grupos de pesquisa com o contexto escolar parece ser um 

desafio importante tanto para as universidades como para os sistemas de ensino (FRANÇA, 

2009).  

Desta forma, uma das funções docente é promover a aprendizagem dos alunos, 

reconhecendo a importância de envolvê-los; explorando todas as dimensões; fazer e refazer 

percursos; criar e renovar procedimentos, visando sempre formar grupos com características 

próprias (SILVA, 2005). Nessa perspectiva, os desafios do mundo contemporâneo, 

particularmente os relativos às transformações pelas quais a educação escolar necessita passar, 

incidem diretamente sobre os cursos de formação inicial e continuada de professores. E que, os 

saberes e práticas, tradicionalmente estabelecidas e disseminadas, dão sinais inequívocos de 

esgotamento (DELIZOICOV et. al., 2002).  

Então, buscamos uma prática interdisciplinar na Educação Ambiental, em que o professor, 

além de informar e estimular a percepção das pessoas, de modo a sensibilizá-las para 

participarem de ações através das quais, num exercício pleno de cidadania, possam encontrar 

soluções sustentáveis, as quais assegurem a manutenção e elevação da qualidade de vida humana 

(DIAS, 2000). Assim, tal entendimento nos remete a necessidade de intensificar esforços na 

implementação na formação continuada de professores de ciências, que segundo Carvalho e Gil-

Perez (2007), devemos enfocar a elaboração e avaliação de material didático e estratégias de 

ensino-aprendizagem de conceitos, buscando a contextualização destes conteúdos com o 

cotidiano dos estudantes.  

 

             A formação e a capacitação do professor para Educação Ambiental e na atualidade é 

objetivo reconhecido e inclusive prioritário de muitas administrações, tendo em vista que a 

educação pode fazer com que o ser humano mude seu comportamento, e isso vai depende da 

formação do professor, pois na visão de Barcelos e Landim (1995, p.108), ”o profissional em 

educação devem dedicar-se ao aprofundamento dos estudos visando o homem, como ocupantes 

conscientes do espaço físico [...].” Entretanto, a educação escolar apresenta uma excessiva 

fragmentação do conhecimento, pela forma linear na organização dos currículos escolares, na 
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qual cada disciplina não possibilita a interconexão entre as mesmas, dificultando a compreensão 

do estudante de forma holística (PRESTINI, 2005).   

Para tanto, ao se trabalhar as questões ambientais no âmbito escolar, o que engloba 

questões sociais e problemas cotidianos ao educando, é necessário conhecimento sobre 

determinados assuntos para trabalhá-los de forma diversificada em sala de aula. O que exigirá do 

docente uma formação interdisciplinar.  

Desta forma, a EA é orientada na prática docente através dos PCN’s, os quais se 

apresentam como temas transversais, pois dizem respeito a conteúdos de caráter social, que 

devem ser incluídos no currículo do Ensino Fundamental, não como uma área de conhecimento 

específica, mas como um conteúdo a ser ministrado no interior das várias áreas estabelecidas 

(PRESTINI, 2005). 

Segundo Barbosa (2007), quando os profissionais abordarem com maior ênfase as 

questões socioambientais na escola, isso pode favorecer a sensibilização aos estudantes, 

instigando-os na compreensão de seu papel pela na crescente manutenção da qualidade de vida 

do planeta. Assim, quando o individuo adquire conhecimento é levado a uma consciência plena e 

pode respeitar a diversidade dos indivíduos, dos povos, das culturas (MORIN, 2007). 

Para tanto, o profissional deve englobar questões sociais e problemas cotidianos ao 

educando, que possibilitem um ensino de maior relevância, favorecendo uma reflexão e 

intervenção em sua realidade (LOBATOS e QUADROS, 2006). 

 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada em escolas municipais e privadas pertencentes à Região 

Metropolitana do Recife, onde a análise das práticas docentes sobre a Educação Ambiental no 

âmbito escolar ocorreu. O Universo da pesquisa compreendeu 18 professores do Ensino 

Fundamental (1° ao 5° ano), e para a coleta de dados foi realizado um questionário subjetivo, 

relacionado diretamente a formação profissional do docente. 
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RESULTADOS 

 

Os professores foram arguidos quanto ao período de frequência que mantinham para se 

atualizarem nas questões ambientais em formações continuadas. No gráfico 01, que 50% 

mantinham participação em formação continuada anualmente, 30% semestralmente e apenas 10% 

mensalmente ou nunca participou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 01 – Frequência de formação dos educadores 

 

A partir do gráfico acima, observamos um índice relativamente baixo de participação em 

formações continuadas, e, é de se esperar que em muitos casos, problemas surjam em decorrência 

da falta de competência para desenvolver determinadas temáticas; quando não se busca 

compreensão de conhecimentos para se desenvolver assuntos de natureza ambiental. Para tanto, 

Robbins (2002), explica que a continuidade de formações em qualquer âmbito, se faz necessário, 

pois existe intensa competitividade no mercado, intensificada pelas mudanças tecnológicas, o que 

exige dos profissionais com maiores qualificações. Assim, temos nas formações de professores 

desenvolvimento de competências, o que permite torná-las mais produtivas, criativas, inovadoras 

e valiosas (CHIAVENATO, 2004). E, isso contribui para melhoria do processo ensino-

aprendizagem. 

 

         Em outro momento, foi questionado aos professores acerca da necessidade de formação 

continuada em sua prática docente, observamos que todos (100%), dos pesquisados 

compreendiam a necessidade de se participar da formação continuada, o que podemos verificar 

no gráfico 02; logo a seguir. 
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                   Gráfico 02 – Necessidade de Formação Continuada aos Educadores 

 

A partir do gráfico acima, demonstra que os professores tinham interesse em estar 

participando de formações continuadas, Isso é fato relevante, vez que verificamos o interesse de 

se estar se aprimorando, ou seja, uma busca por conhecimento, para melhor desenvolvimento de 

sua prática pedagógica. Todavia, se considerarmos o gráfico anterior (gráfico 1), a participação 

não é ativa. Nessa perspectiva, Tschohl e Franzmeier (1996), citam que o individuo efetua um 

bom desenvolvimento de suas atividades, quando possui um aperfeiçoamento contínuo sobre sua 

função, normas e procedimentos, o que pode garantir seguridade ao se discutir novas 

informações. 

Os professores também foram arguidos, quanto ao seu planejamento para discutir as 

temáticas ambientais, verificamos que 75% se preparavam para trabalhar temáticas, cujo assunto 

abordasse conteúdos de caráter ambiental, enquanto 20% não se preparavam e 5% não quiseram 

opinar, conforme o gráfico 03, logo a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gráfico 03. Preparação de Estudo Ambiental dos Educadores 

 

Na questão acima, observamos que existe um índice elevado no que diz respeito a uma 

preparação de estratégias com mais relevância em temáticas ambientais. Todavia, existe uma 

parcela significativa, que não estruturam planos para o desenvolvimento de suas atividades. Esse 
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relativo índice pode estar relacionado a falta de interesse em buscar alternativas para 

desenvolvimento de sua pratica pedagógica ou mesmo desmotivação por fatores organizacionais 

e/ou pessoais.  

Em outra pergunta foi questionando aos professores, se era necessário algum tipo de 

formação especifica para ensinar Educação Ambiental. No gráfico 04; a seguir, observamos que 

95% afirmam que para se desenvolverem atividade ambiental necessitariam ter uma formação 

específica, pois relataram que ter conhecimento na área é primordial para exercê-la. E apenas 5% 

citaram que não precisam ter essa alguma formação para abordar a temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Gráfico - 04. Educação Ambiental dos educadores 

 

Como demonstrado no gráfico acima, podemos perceber que a maioria dos professores 

necessita de orientação para o desenvolvimento de temáticas ambientais, e compreende que é 

importante a busca de novas informações para ampliação de seu conhecimento. Vale ressaltar 

que, é importante que o professor busque aperfeiçoamento para a sua formação pessoal e 

profissional, pois aperfeiçoamento contínuo conduz a uma segurança em se transmitir 

informações, que podem ser significativas para aqueles que recebem e constroem os seus valores 

como cidadãos (TSCHOHL e FRANZMEIER, 1996).  

 

Por fim, os professores tinham que responder acerca da dificuldade em se trabalhar a 

temática Meio Ambiente. No gráfico 05; a seguir, observamos que 25% dos pesquisados 

afirmaram que sentiram muita dificuldade em abordar a temática, pois não tinham formação nesta 

área. Enquanto, 75% relataram que não tiveram dificuldades, pois era um assunto de fácil 

abordagem.  
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Gráfico - 05. Dificuldade no desenvolvimento de temáticas ambientais pelos educadores 

 

No gráfico acima, percebemos que a maioria dos professores não apresentava dificuldade 

de discutir assuntos que abordassem temas ecológicos. Todavia, outros profissionais se 

consideravam aptos a discutir tema ambiental, desde que estes fizessem parte do seu cotidiano 

e/ou estivessem em discussão atual. Nessa perspectiva, verificamos que muitos dos entrevistados 

trabalhavam o tema Meio Ambiente por seu prisma ou por seu cotidiano por ser considerado de 

simples discussão, todavia este, pode se tornar complexo, quando não nos apropriamos de 

informações relevantes, que possibilitam melhor prática pedagógica.  

 

 

CONCLUSÕES 

 

Para o tratamento de qualquer tema que venha a ser abordado pelo professor, o mesmo 

precisa procurar elementos para a sua formação pedagógica, não esperando que o governo 

estabeleça ações para que tal condição seja efetivada. Então, é importante que os docentes sempre 

busquem alternativas para elevar a sua formação, pois as informações tem se apresentado de 

forma rápida e precisam ser descodificadas de forma a favorecer a construção do conhecimento. 

Existe um número relativo de professores, que estão habituados a construir discussões 

baseadas apenas em sua própria experiência pedagógica, e não procura subsídios para fortalecer 

os seus conhecimentos ou outras formas de complementar a sua formação. E esse fato, culmina a 

um descaso para com o ensino, o que pode descaracterizar o conhecimento construído pelos 

Sim
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Dificuldade da temática

75%
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alunos, com informações obsoletas e sem embasamento, de modo a não haver uma reconstrução 

do que seja o real. 

Por fim, percebemos que, é imprescindível, que haja maior número de atividades em 

pesquisa, oportunizando a todos os envolvidos, condições para desenvolver e reconhecer a 

importância sobre fatores que atingem diretamente o ambiente. 

           Assim, o educador por sua experiência profissional pode obter certo desenvolvimento em 

determinadas temáticas, todavia, isso não garante efetiva construção do conhecimento. Então, 

devemos considerar qualquer assunto ao ser abordado como significativo e que necessita de 

estudos prévios para poderem ser discutidos em sala de aula. 
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