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RESUMO

A maioria dos problemas ambientais tem suas raízes em fatores sociais, econômicos, políticos, culturais e éticos.Definir educação ambiental neste contexto e falar sobre a Educação e para dar-lhe uma nova dimensão: a dimensão ambiental, contextualizada e adaptada à realidade interdisciplinar, vinculada aos temas
ambientais locais e globais. Este artigo, foi fruto de questionamentos realizado a vinte e dois alunos do curso de licenciatura em História da Universidade Federal de Sergipe – UFS Campus São Cristóvão Estado de Sergipe. Em análises dos dados ficou constatado que, os alunos apresentam um perfil de futuros profissionais
da educação preocupados com as questões ambientais. Fica claro que este grupo de discente já possui em sua internalização pedagógica, o entendimento da educação ambiental como prerrogativa na melhoria da qualidade de vida do ser humano.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Formação de professores. Licenciatura em História.

ABSTRACT

Mostenvironmentalproblemshavetheir roots in social, economic, political, cultural andethicalfactors.Defineenvironmental educationin this context andtalk abouteducation andto give ita new dimension: the environmental dimension,contextualized andadapted tointerdisciplinaryreality, linked to local and globalenvironmental issues.
Thisarticlewas the result ofinquiriescarried outtwenty-two students of the coursedegree inHistoryfrom the Universidade Federal de Sergipe – UFS Campus São Cristóvão, State of Sergipe. Inthe dataanalysis,it was foundthatthestudents have aprofessionalfutureprofile ofeducationconcernedwith environmental issues. It is clear
thatthisstudentgroupalreadyhas in itspedagogicalinternalizationthe understandingof environmental educationas a prerogativein improving the qualityofhuman life.
KEYWORDS:Environmental Education.Teacher training.Degree in History.
 

INTRODUÇÃO

Em todo o mundo, 26 milhões de toneladas de material são removidos dos solos devido à erosão excessiva, que tem afetado 43 milhões de hectares de terras irrigadas. Enfrentamos a perspectiva da extinção de um quarto de toda a diversidade biológica da Terra nos próximos vinte/trinta anos. Anualmente são derrubados
sete milhões de hectares de florestas. Todo ano, atmosfera absorve milhões de toneladas de óxido de enxofre e nitrogênio, monóxido de carbono e partículas em suspensão. Chegamos a um ponto em que as mudanças climáticas tornaram-se uma possibilidade ameaçadora. Definir educação ambiental neste contexto e falar
sobre a Educação e para dar-lhe uma nova dimensão: a dimensão ambiental, contextualizada e adaptada à realidade interdisciplinar, vinculada aos temas ambientais locais e globais.
A maioria dos problemas ambientais tem suas raízes em fatores sociais, econômicos, políticos, culturais e éticos. Entende-se que os modelos de desenvolvimento econômico adotados pelos países ricos e em desenvolvimento, são causadores de degradação ambiental e causam desigualdades sociais junto a miséria. No
Brasil, o problema ambiental mais grave relaciona-se à água, pois atualmente a região Sudeste do país está passando por uma verdadeira racionalização do consumo. Cerca de 50 milhões de brasileiros não dispõem de água de boa qualidade em suas casas, e quase 90% dos esgotos não recebem tratamento, indo direto aos
rios.
Com o crescimento dos problemas citados, eleva-se a importância da Educação Ambiental EA, pois através dela podem ser identificados os problemas ambientais que afetam a qualidade de vida das pessoas; descobrem-se as causas dos problemas e encontram-se alternativas úteis. Ao lado do processo teórico, através de
diversos mecanismos de participação comunitária, pode-se agir em busca dos interesses da comunidade.
Este artigo, foi fruto de questionamentos realizado com 22 alunos dos 3º, 5º, 6º,7º e 8º períodos de licenciatura em Historia da Universidade Federal de Sergipe – UFS Campus São Cristovão - Se, sob o olhar da Educação Ambiental, com objetivo de investigação da realidade e discutir questões importantes que ultrapassem
os aspectos meramente técnicos do debate ecológico e que nos coloquem perante os aspectos político-ideológicos do mesmo precisam ser constantemente colocadas no sentido de alimentar as discussões que tem sido travadas e identificar suas contradições.
Por isso, consciente do papel neste ensaio sobre “Educação Ambiental e Formação Inicial de Professores: Ensino e Concepções do Estudante de História” ao invés de limitar-se a só teorizar, isto é, constatar como pensam, falam ou vivem as pessoas em determinados grupos sociais ou prever o necessário, coaduno uma das
idéias centrais no pensamento de Maturana (1997), a respeito do problema ecológico, é que justificamos as nossas ações sobre o ambiente como necessárias ao nosso viver biológico de humanos, ao não compreendermos nossas ações sobre o ambiente como ações de origem cultural. O principal interesse nesta reflexão
enquanto membro do Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental de Sergipe – GPEASE, foi mergulhar na espessura do real para captar a lógica dinâmica do discurso pessoal e das relações discursivas envolvidas.
Nesta perspectiva critica intenciona-se despertar nos leitores deste artigo, o desejo de construir os meios de sua realização conforme diz Maturana & Dávila (2005), que “justificamos as nossas ações sobre o ambiente como necessárias ao nosso viver biológico de humanos, ao não compreendermos nossas ações sobre o
ambiente como ações de origem cultural” que essa transformação acontece a partir do que fazemos, enquanto adquirimos nossos saberes. Esse processo de fazer e conhecer e conhecer e fazer, vivido por nós, seres humanos, é um processo que ocorre socialmente. Acontece nas relações entre os seres humanos e entre

11/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/educacao_ambiental_e_formacao_inicial_de_professores_ensino_e_con.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.1-4,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



nós e o ambiente.
Por ser uma proposta interdisciplinar, a Educação Ambiental na UFS, não deve pertencer exclusivamente a nenhuma disciplina e nem departamento, mas relacionar-se com todos nos sistemas de ensino em todos os níveis e modalidades.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL – MARCO HISTÓRICO E CONCEITUAL

Desde os primórdios da humanidade o homem interage com a natureza, pois a sua sobrevivência dependia diretamente. Com isso, os conhecimentos e cuidados com o meio ambiente eram repassados para os filhos e de geração a geração, implicitamente nesta época já se praticava o que na contemporaneidade chamamos
de educação ambiental (SOUZA, 2011).
Nos anos 60 surgiu o movimento de contestação de caráter social e cultural denominado contracultura e movimentos pela paz e pela ecologia. Na década de 70 começava com os movimentos nacionais e internacionais buscando reflexões e construção de diretrizes para a educação ambiental. No ano de1972 em Estocolmo
na Suécia aconteceu a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano reunindo 113 países do Mundo caracterizando para o meio ambiente um marco histórico à época (NASCIMENTO, 2010). Em 1975 aconteceu o Seminário Internacional de Belgrado sobre a EA, resultando na construção da Carta de Belgrado
que tinha como objetivo analisar a situação ambiental do mundo. No Brasil, os 80 foram marcados pelo novo momento político pós regime militar, reconquistando os direitos civis e políticos e o fortalecimento dos movimentos sociais. Foi criada a Política Nacional do Meio Ambiente - Lei nº 6.983/81, destacando a Educação
Ambiental como princípio para a preservação, melhoria e recuperação. No ano de 1988 o Brasil passou por um momento de redemocratização mediante a promulgação da Constituição Federal de 1988, onde no capítulo VI, dedica ao meio ambiente, no inciso VI do artigo 225 determina ao poder público, a promoção da
educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Neste momento muitos educadores passaram a ser chamados de"ambientais", oportunizando encontros nacionais e internacionais tendo importantes discussões e construção de práxis educativas para o meio
ambiente.
A década de 1990 ficou registrada pelo período de soluções e análises em busca dos avanços e problemáticas relacionada à questão do meio ambiente no mundo, onde aconteceu no Rio de Janeiro, a Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, conhecida como RIO-92 ou ECO-92,
destacando a Agenda 21, no capítulo 36, colocando a promoção da educação, conscientização pública e treinamento como objetivos recomendando a pratica de ações, objetivos, atividades e meios para implementação.
Paralelo ao RIO-92 a sociedade civil, organizada por intermédio de ONG’s, promoveu o Fórum Global, que teve como objetivo publicação de diversos tratados, destacando o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, tendo o reconhecimento da importância da educação
ambiental. Neste momento foi criado a Rede Brasileira de Educação Ambiental – REBEA (SORRENTINO, 2000).
Estudo de Salvador (2006) diz que no ano de 1994, os Ministérios – Meio Ambiente, Educação, Ciência e Tecnologia e Cultura, criaram o PRONEA – Programa Nacional de Educação Ambiental, tendo como objetivo a capacitação de profissionais da área formal e não formal da educação, nos diversos níveis e modalidades.
Em 1997 na Capital do Brasil - Brasília acontece a 1ª Conferência Nacional de Educação Ambiental, com o objetivo de criação de espaço com propósitos de reflexão sobre a educação ambiental no Brasil. No final dessa década, aconteceu a publicação dos PCN’s – Parâmetros Curriculares Nacionais, representando um
momento de avanço nas discussões referentes a questões curriculares e educação ambiental.
No ano de 1997 aconteceu uma reunião internacional não oficial no Rio de Janeiro tendo como objetivo de analisar os avanços no período de 1992 a 1997. Esta reunião ficou conhecida como RIO+5. Neste ano aconteceu a Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade – Educação e Consciência Pública para a
Sustentabilidade, em Thessaloniki, Grécia, onde foi verificado que EA teve avanços menores aos estabelecidos nas Conferências anteriores - Tibilisi, Moscou e RIO-92, porém ficou comprovado que as propostas eram válidas necessitando mais execução das mesmas (SOUZA, 2011).
No ano de 1999 aconteceu a Conferência Intergovernamental sobre a Educação Ambiental em Tbilisi na Geórgia ratificando a Carta de Belgrado com avanços significativos, entre eles a necessidade da EA atingir todas as faixas etárias, em todos os níveis e âmbitos da educação que vão desde as questões interdisciplinares
às finalidades da educação ambiental (SORRENTINO, 2000).
O século XXI, começou com um encontro denominado RIO+10 -Cúpula Mundial do Desenvolvimento Sustentável, promovido pela ONU, em Johannesburgo, África do Sul, reunindo 193 países, e aproximadamente 8 mil ONG’s e 40 mil pessoas, discutindo as mudanças globais, os acertos e falhas nas ações relativas ao meio
ambiente no mundo (NASCIMENTO, 2010).
No Brasil já foram registrados diversos encontros em esfera governamentais e não-governamentais, tendo objetivo principal a promoção e conscientização da educação ambiental tendo importantes trabalhos relevante das CIEA’s – Comissões Interinstitucionais de Educação Ambiental, que foram criadas em diversos Estados
brasileiros, com a finalidade de discutir e elaborar diretrizes em Políticas e Programas Estaduais de Educação Ambiental.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E FORMAÇÃO DE PROFESSORES

A busca de modelos de ação e a definição de medidas, por parte de certos setores sociais, com o objetivo de minimizar, corrigir ou reverter situações de impacto ambiental têm apontado caminhos bastante diversificados em termos de propostas de ação. No entanto, é interessante observarmos hoje, nos diferentes setores
sociais, uma forte tendência em reconhecer o processo educativo como uma possibilidade de provocar mudanças e alterar o atual quadro de degradação do ambiente com o qual deparamos. Em razão da força e do papel muitas vezes atribuídos ao trabalho educativo em relação às questões ambientais, Nagle (1974) já
afirmava que é muito comum encontrarmos certas posições ou argumentos carregados do que alguns autores definem como “ilusões pedagógicas”, “otimismo pedagógico” ou ainda entusiasmo pela educação.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN’s, (1997) relativos ao Meio Ambiente e Saúde revelam que as práticas educativas devem priorizar a vivência do aluno de uma forma contextualizada, com ações interdisciplinares que permitam desenvolver noções de preservação e sustentabilidade nos futuros cidadãos.
“...um meio indispensável para se conseguir criare aplicar formas cada vez mais sustentáveis, de interação sociedade-natureza, e soluções para os problemas ambientais. A educação sozinha não é suficiente para mudar os rumos do planeta, mas certamente é condição necessária para tanto.” (BRASIL,1998, p.180).

Gómez (2007) afirma que em termos de ensino superior, a universidade trouxe para si a co-responsabilidade nesse processo educacional de busca por um desenvolvimento sustentável através da Declaração de Princípios da Conferência Mundial sobre a Educação Superior (Paris, 1998), ao afirmar em seu artigo 1º que as
missões de educar, formar e realizar pesquisas em Educação Superior têm a obrigação de contribuir para o desenvolvimento sustentável e a melhoria do conjunto da sociedade.
No Brasil essa tendência está normatizada na Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA (Lei 9.795/99), que determina no seu artigo 9º que a EA deve ser ministrada em todos os níveis escolares do ensino formal, inclusive no superior. Ou seja, devem ser desenvolvidos no Ensino Básico de forma transversal, ou seja,
inseridos nos objetivos, conteúdos, nas orientações didáticas de cada área do conhecimento, durante toda a escolaridade obrigatória.
Trazzi (2003) propõe a implantação da EA no Ensino Superior a partir da construção coletiva de conteúdos para o desenvolvimento de um curso de extensão. No trabalho de pesquisa documental de Martineli (2000), existem aspectos relacionados aos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais na sua proposta
pedagógica de base para a EA.

AVALIAÇÃO SITUACIONAL DAS RESPOSTAS DOS QUESTIONÁRIOS

O estudo foi realizado a partir da aplicação de 22 (vinte e dois) questionários no 3º, 5º,6º,7º e 8º períodos no curso de História licenciatura da Universidade federal de Sergipe - Campus São Cristovão - SE. O questionário possuía10 (dez) perguntas, sendo de caráter objetiva e subjetiva tendo como objetivo, investigar o grau
da importância ambiental dos futuros docentes para a prática da educação ambiental.
Analisando o entendimento pessoal de cada estudante provoquei a seguinte pergunta: como ele define problemas ambientais? Foram obtidas as seguintes respostas: 72,8% responderam que são problemas gerados pelas práticas humanas, levando o meio ambiente a uma desordem, como descreveu um aluno do 7º período.
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“São problemas que afetam o ambiente natural, a partir das atitudes humanas” (Diário de Campo, 2015), 13,6% dos alunos responderam que são processos degradáveis que desequilibram ou destroem o meio ambiente. “São problemas que estão relacionados com a natureza, fauna, flora.” (Diário de campo, resposta aluno
do 5º período, 2015) e 13,6% responderam que estão relacionados com as questões provocadas pela construção civil, termoelétrica e indústrias. “A especulação imobiliária é uma delas, as termoelétricas são energias poluentes, o esgoto das indústrias que não são tratados, etc.” (Diário de campo, resposta aluno do 5º
período, 2015).
Mediante análise do questionamento anterior, é satisfatório o entendimento dos alunos de licenciatura em história sobre o que venha a ser problemas ambientais, uma vez que na grade curricular do curso da UFS não possui disciplina relacionadas à praticas ambientais. É de ser considerado que 72,8% responderam de uma
forma generalizada que os problemas ambientais são causados pela ação do homem, porém 13,6 responderam que são problemas relacionados a degradação da natureza, porém sem ação do homem, o que vale ressaltar que não podemos relacionar degradação do meio ambiente sem ação do homem.
O segundo questionamento foi no tocante se o aluno identificava a existência de problemas ambientais no município onde residia, obtendo as seguintes respostas: 91% responderam que existiam problemas ambientais identificando problemas como aterramento de manguezal, esgoto e lixo sendo depositado no meio
ambiente, déficit de árvores nas ruas, poluição de rios, o desmatamento de reserva por parte da construção civil, poluição do meio ambiente por parte das fábricas de cerâmicas, etc., conforme descreveu o aluno do 3º período. “ Problemas hídricos: manutenção da mata ciliar, desperdício e mal-uso da água, má destinação do
lixo, mau uso das terras e agrotóxicos” (Diário de campo, 2015) e 9% não souberam responder.
Indagando os alunos do curso de licenciatura de história da UFS – Campus de São Cristovão – SE, se lhe incomodava os problemas ambientais, 100% das respostas foram positivas, ou seja, mesmo sem a total identificação do que venha a ser problemas ambientais, possuem uma construção do ser ecológico.
Partindo do pressuposto que a EA é uma proposta interdisciplinar, foi questionado se o docente de licenciatura em história considera importante a conscientização dos alunos do ensino fundamental na disciplina de história, acerca das questões ambientais? 82% responderam que sim, e 18% responderam que nunca pensou
sobre isso. Analisando estas respostas, fica evidenciado que, mesmo sem disciplina na graduação voltada para questões ambientais, este grupo de futuros docentes está canalizado a uma consciência ambiental, ou seja, carrega na sua bagagem intelectual um ser ecológico.
Sabe-se que, a proposta de se trabalhar com projetos é justamente a de proporcionar um ambiente favorável ao saber, assim, lancei o questionamento aos docentes de história, se consideram importantes desenvolverem projetos ou atividades que envolvam a educação ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino?
100% das respostam foram positivas, observando que mesmo sendo alunos de graduação, este grupo de discente já existe uma característica de profissionais da educação, que, quando pensamos numa sala de aula, buscamos logo as soluções que sejam mais interessantes e viáveis para que os alunos tenham interesse e
participação quanto aos conteúdos abordado.
Indagando aos graduandos se que eles concordam que a EA é um tema que deve ser discutido no curso de licenciatura em história por ser um tema interdisciplinar? 91% responderam que sim, como relatou o aluno do 5º período. “ Porquê o meio ambiente é a base da existência da vida do ser humano. ” (Diário de Campo,
2015) o e 9% responderam que não. È de se consideram que os discentes do curso de história licenciatura da UFS possuem uma definição do que venha a ver um tema interdisciplinar além de entenderem da real necessidade de aborda questões ambiental. Vale ressaltar que o grupo dos 9% não justificaram o porquê de sua
resposta, deixando uma lacuna de dúvida se realmente este grupo não faz parte dos alunos que por outros motivos, ainda não sabe o verdadeiro significado de problema ambientai s e suas consequências.
Questionado se o papel do professor de história em sala de aula é importante na internalizarão de um ideário ecológico, 91% responderam que sim, 4,5% responderam que não e 4,5% responderam que não sabem responder. Essa análise assegura o pensamento de Layraragues (2006) onde diz que, a EA antes de qualquer
conceito, é educação. A partir desta ideia e da necessidade de diferenciação das propostas da EA surge a figura do educador ambiental.
Sabendo da importância que o professor tem em oferece a oportunidade para que crianças do ensino fundamental e médio tenham acesso a informações e conceitos que as capacitem para interagir com o ambiente de forma ecologicamente correta, foi questionado aos alunos de licenciatura da UFS, se seria necessário que,
em sua graduação, já demonstre a necessidade da inserção e conscientização da EA como objeto de formação do cidadão ecologicamente correto. 72,8% responderam que sim, 13,6 responderam que não e 13,6 não souberam responder. Estes dados coadunam com a afirmação de Carvalho (2006), que a educação
ambiental deve ser acima de tudo um ato político voltado para a transformação social, capaz de transformar valores e atitudes, construindo novos hábitos e conhecimentos, defendendo uma nova ética, que sensibiliza e conscientiza na formação da relação integrada do ser humano, da sociedade e da natureza, aspirando ao
equilíbrio local e global, como forma de melhorar a qualidade de todos os níveis de vida.
Analisando as respostas referentes ao despertar da Educação Ambiental pelo professor de história tendo como prerrogativa o processo de ensino aprendizado, 82% dos graduandos responderam que sim e 18% responderam que não.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em análises dos dados fica constatado que, os alunos do curso de licenciatura em história da Universidade Federal de Sergipe – Campus São Cristóvão, apresenta um perfil de futuros profissionais da educação preocupados com as questões ambientais. Neste sentido refletir sobre a promoção da EA, em específico para os
cursos de formação inicial de professores, significa possibilitar uma educação que amplia a visão sobre as questões ambientais, suas consequências sociais e políticas; significa um repensar sobre os reducionismos conceituais do meio natural e social em que se vive que na maioria das vezes permite posturas acríticas sobre
a realidade do cotidiano de sala de aula, principalmente, aquelas em que o professor apenas fala, e os estudantes ouvem a transmissão de conteúdo, ou aquelas em que as aprendizagens se restringem aos ambientes físicos e atemporais da escola.
Analisar a universalidade da EA, ou seja, suas diferenças conceituais, culturais, metodológicas, políticas e pessoais, sua operacionalização, de forma disciplinar ou melhorar sua inserção interdisciplinar no Ensino Superior é um desafio considerável, mas necessário, pois possibilita reflexões sobre o consumo capitalista
atualizado e definido mediante a lógica do mercado econômico. Além disso, contribui para novos redirecionamentos do tempo-espaço na sala de aula e outras atividades e com fins pedagógicos, ligados a um saber e a um fazer político na defesa dos interesses comuns.
As implicações sobre a promoção da EA, quer seja, como disciplina, quer desenvolvida de forma interdisciplinar no Ensino Superior, estão relacionadas à falta de um entendimento de maior abrangência sobre a operacionalização da EA, bem como ao fato de as temáticas transversais não terem sido convenientemente
expostas e exploradas na teoria e na prática, durante a formação inicial de professores, porém mediante a pesquisa realizada com os aluno de licenciatura de história, fica claro que este grupo de discente já possuem em sua internalizarão pedagógica, necessidades de entendimento da educação ambiental como prerrogativa
na melhoria da qualidade de vida do ser humano.
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