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RESUMO

A formação do sujeito ecológico dar-se-á através da educação ambiental por meio de valores que conduzam
uma sobrevivência harmoniosa com o ambiente e todos habitats do planeta. O papel do pedagogo nas series
iniciais é de fundamental importância na internalização de um ideário ecológico. Este estudo tem como
objetivos analisar os parâmetros estabelecidos pelos alunos de pedagogia na prática da educação ambiental,
identificar o grau de consciência dos futuros docentes para prática da educação ambiental. Na pesquisa
realizada foi possível constatar que os alunos do curso de pedagogia possuem uma forte tendência de
abordagem e consciência sobre a Educação Ambiental em focar mais o aspecto ecológico, muitas vezes
deixando de lado aspectos políticos, econômicos e culturais, bem como o seu caráter interdisciplinar.
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ABSTRACT

The formation of the ecological subject will occur through environmental education through values
&8203;&8203;that lead a harmonious survival with the environment and all habitats on the planet. The role of
the teacher in the initial series is of fundamental importance in the internalization of an ecological ideal. This
study aims to examine the parameters established by education students in the practice of environmental
education, identify the degree of awareness of future teachers to practice of environmental education. In the
study it was found that the students of pedagogy have a strong tendency to approach and awareness about
environmental education focus more on ecological aspects, often leaving aside political, economic and cultural
aspects, as well as its interdisciplinary character.
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Introdução

O primeiro registro da utilização do termo “educação ambiental” é datado de 1948, numa reunião da União
Internacional de Conservação da Natureza em Paris, porém somente em 1972 na Conferência de Estocolmo
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que os rumos da educação ambiental realmente foram definidos. Desde então, vários outros debates sobre o
assunto ocorreram ao longo das décadas seguintes.

No Brasil em 1999, a Presidência da Republica instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental (EA) por
meio da Lei Nº 9.795, nela encontra-se o conceito básico de educação ambiental:

Art. 1o Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

Com o aumenta da migração urbana é observada uma crescente degradação das condições de vida gerando
problemas ambientais. Devido a isso, se faz necessária reflexão sobre desafios de mudanças na forma de agir
e pensar em torno da questão ambiental numa perspectiva contemporânea (PEDRINI, 1997). Currie (2006)
relata que a educação básica deve proporcionar uma leitura de mundo partindo de realidade local para atingir
consciência global num processo contínuo de aprendizagem contribuindo assim com um papel relevante na
cidadania.

A formação do sujeito ecológico dar-se-á através da educação ambiental por meio de valores que conduzam
uma sobrevivência harmoniosa com o ambiente e todos habitats do planeta. O papel do pedagogo nas series
iniciais é de fundamental importância na internalização de um ideário ecológico, sobretudo numa vinculação
afetiva com valores éticos proporcionando na identidade do aluno uma mudança na postura diante da
sociedade (POLLI; SIGNORINI, 2012).

A Resolução do Conselho Nacional de Educação nº1 de 15 de Maio de 2006, Art. 5º revela o perfil do
pedagogo com essências solícitas à educação numa dimensão ambiental e com característica socioambiental
na qual está inserida. Para Layraragues (2006) 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.

Mediante a especificidade e necessidade da Educação Ambiental brasileira ser disseminada por toda a esfera
educacional de forma clara quanto ao seu compromisso político, sua pertinência filosófica e sua qualidade
pedagógica, demonstram o quão é importante a inserção e conscientização da EA nas práticas pedagógicas
constituindo-se como um dos mecanismos de formação de cidadãos ecologicamente conscientes.

Este estudo tem como objetivos analisar os parâmetros estabelecidos pelos alunos de pedagogia na prática da
educação ambiental, identificar o grau de consciência dos futuros docentes para prática da EA, mapear quais
práticas de EA há maior aproveitamento no cotidiano do aluno e analisar a importância das práticas de
Educação Ambiental no desenvolvimento do cidadão.

A trajetória da Educação Ambiental no Brasil e no mundo: 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 promovendo discussões sobre o meio ambiente e a educação ambiental
meramente de caráter naturalista vinculado à disciplina de ciências e em alguns momentos à geografia.

Na década de 70 começava com os movimentos nacionais e internacionais buscando reflexões e construção
de diretrizes para a educação ambiental. No ano de 1972 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). Estudos de Dias 1992 retrata a repercussão da
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Conferência em Estocolmo a partir do trabalho do Clube de Roma que era formado por 30 especialistas de
vários países onde discutia a crise ambiental mundial resultando publicação de um documento denominado
Limites do Crescimento denunciando o crescente consumo mundial como percussor de um grande colapso na
humanidade, além da criação do PNUMA- Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e inserção nos
trabalhos de educação questões ambientais com caráter interdisciplinar.

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 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)

Estudos de Salvador (2006) dizem que no Brasil, durante as décadas de 60 e 70, o Governo Militar não
permitia que abordagens relacionadas ao meio ambiente estivessem presentes na área da educação,
consequência do desenvolvimento econômico. Nesta época a educação ambiental estava associada com o
naturalismo nas articulações das questões ambientais e as socioeconômicas.

A década de 1980 ficou registrada com o agravamento das problemáticas ambientais em todo planeta. Nesta
mesma década, no ano de 1987, a UNESCO e o PNUMA intermediaram o Congresso Internacional sobre
Educação e Formação Relativa ao Meio Ambiente, tendo diversos objetivos, entre eles a análise dos avanços
ocorridos naquele período e implantação de orientações que estão contidas no documento denominado
Estratégia Internacional da Ação em Matéria de Educação e Formação Ambiental para o Decênio de 90.

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 pública 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).

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).

Já a década de 1990 foi registrada pelas ações decorrentes da ECO-92. A EA neste momento foi marcada pela
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consolidação da Lei 9.797/99, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental. Ficou determinado que
o MEC e as Secretarias Estaduais de Educação elaborassem e discutissem propostas de atuação para definir a
política de educação ambiental.

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.

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.

A Importância da Educação Ambiental na Formação de Professores

Entende-se o professor como sujeito que tem limitações e visões de mundo, como qualquer cidadão, e que,
segundo Arroyo (2000, p.45), coloca um pouco de si em cada escolha pedagógica, ou seja, “há algo de nós,
de nossas crenças e esperanças, de nossas descrenças e desânimos”. No entanto, cabe ao educador, a partir
de um trabalho individual, quebrar seus próprios paradigmas e se questionar sobre o tipo de educação que
está oferecendo diante das novas exigências.

É inegável a necessidade de repensar os papéis pré-estabelecidos e as visões pré-concebidas de educação. É
indispensável uma prática docente reflexiva e continuamente atualizada. Segundo Nóvoa (1995), “é no
contexto da escola que o docente constrói a sua profissão” (p. 25). Com isso, tem-se que a escola deve ser
um espaço de discussão e ação, no qual formam-se parcerias, reflete-se sobre a prática pedagógica diária e
sobre o que fazer, por que fazer e como fazer.

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, conhecimentos, ou técnicas),
mas sim, mediante um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de
reconstrução permanente de uma identidade pessoal. (NÓVOA, 1995, p. 25).

No processo de formação dos educadores para trabalhos educativos relacionados com a temática ambiental, o
Ministério da Educação, as secretarias estaduais de educação e as universidades devem ser, sem dúvida
alguma, as instituições que garantam a elaboração e a implementação de políticas e o cumprimento das
responsabilidades por parte do Estado nessa área.

Os sistemas de educação são muito semelhantes em quase todo o mundo, apesar da imensa diversidade
cultural existente. Isso tem vantagens e desvantagens. A desvantagem é que são sistemas rígidos, que
resistem a mudanças; a vantagem é que uma inovação introduzida num sistema pode mais facilmente ser
introduzida também em outros.

O envolvimento do professor é o primeiro passo a ser dado na abordagem da temática ambiental dentro da
escola, o professor além de ser sensibilizado e consciente da necessidade e da importância da educação
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ambiental para o desenvolvimento e o progresso da sociedade como um todo, deve estar preparado e
instrumentalizado para enfrentar os desafios que permeiam a história da humanidade.

Os cursos de formação nas universidades, nem todos apresentam temas voltados para a Educação Ambiental
e as que tratam dessas questões possuem estrutura curricular que não prendem os alunos por causa da
abordagem inflexível e pouco dinâmica e os cursos de licenciatura que contém a disciplina direcionada para
questões ambientais ainda são fechados ao trabalho disciplinar como cumprimento de carga horário; para que
o processo seja prazeroso e para render frutos no futuro é preciso que haja criatividade, flexibilidade,
dinamismo e participação efetiva por parte de todos os envolvidos no processo, pois, para a preservação
ambiental e de todo ser que tem vida como disse Paulo Freire apud Gadotti (2000, p. 66-67), num de seus
últimos escritos,

[...] urge que assumamos o dever de lutar pelos princípios éticos fundamentais como
o respeito à vida dos pássaros, à vida dos rios e das florestas. Não creio na
amorosidade entre mulheres e homens, entre os seres humanos, se não nos
tornamos capazes de amar o mundo. A ecologia ganha uma importância fundamental
neste fim de século. Ela tem que estar presente em qualquer prática educativa de
caráter radical crítico ou libertador [...]. Neste sentido me parece uma contradição
lamentável fazer um discurso progressista, revolucionário, e ter uma prática
negadora da vida. Prática poluidora do mar, das águas, dos campos, devastadora
das matas, destruidora das árvores, ameaçadora dos animais e das aves.

Evidencia-se que debates, documentos e reuniões são importantes e necessários, no entanto, as ações e
práticas precisam acontecer para que as mudanças sejam reais e influenciem de forma positiva na vida de
todos e na construção de uma sociedade justa e igualitária para toda a humanidade; Ressalta-se o grande
avanço para a Educação Básica, os PCNs, quanto a inclusão do tema ambiente como tema transversal no
currículo, garantindo assim, a busca pela reflexão e ação do educador frente a temática proposta e sua
participação perante a mesma; no entanto, os educadores precisam rever suas práticas frente a Educação
Ambiental, passando a perceber a urgência de um trabalho contextualizado e não apenas como uma atividade
extracurricular que acontece em um determinado período do ano letivo e logo depois é na maioria das vezes
esquecida; a Educação Ambiental precisa ser trabalhada no dia a dia da escola e na sociedade como um todo,
pois, trabalhar e estudar a Educação Ambiental é preservar e lutar pela sobrevivência humana e de tudo que
possui energia vital, vida na terra.

Avaliação situacional das respostas dos alunos do curso de licenciatura plena em pedagogia sobre
a educação ambiental

O estudo foi realizado a partir da aplicação de 36 ( trinta e seis) questionários em três Instituições de Ensino
Superior – IES da cidade de Aracaju, Estado de Sergipe que possuem Curso Superior de Licenciatura Plena
em Pedagogia . O questionário possuía 10 (dez) perguntas, sendo 50% de caráter objetiva e 50% de caráter
subjetivo com o objetivo de investigar o grau de consciência dos futuros docentes para a prática da educação
ambiental.

A primeira questão referia-se à compreensão dos alunos sobre o que vem a ser problemas ambientais. 27,8%
responderam que são fatores que agridem a natureza e o ser humano. 27,8 responderam que é destruição da
natureza. 13,9% responderam problemas de poluição e desmatamento. 11,1% responderam que são
problemas relacionados as questões política, econômica e social. 2,8 responderam que está relacionado com
agressão ao meio ambiente e 16,6% não responderam.

É verificado que apesar de uma resposta satisfatória sobre o que é E.A, ainda existe uma lacuna da real
definição da mesma. Além de haver um percentual de alunos que demonstraram embasamento teórico sobre
a educação ambiental e suas definições.
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Foi questionado se os alunos do curso de pedagogia tinham conhecimento da existência de problemas
ambientais no Município de Aracaju. 77,8% responderam que tem conhecimento dos problemas ambientais,
principalmente no que se diz em relação a poluição do ar, sonora, visual, rios, mares, falta de preservação
dos manguezais, problemas do lixo, aterro sanitário impróprio, ausência de saneamento básico,
desordenamento da construção civil. 16,7% também responderam que tinha conhecimento de problemas
ambientais, porém não sabiam identificar e 5,5% não souberam responder.

É de se considerar que os estudantes de pedagogia não tem conhecimento dos reais impactos ambientais em
sua comunidade

Analisando as respostas dos discentes se o mesmos se incomodavam com os problemas ambientais, 86,1%
responderam que sim, justificando que pensam nas gerações futuras, prejudicam o ser humano e a sua
saúde, causam danos para a natureza, favorecem a proliferação de doenças, comprometem a
sustentabilidade ambiental e ecológica; 8,3% responderam que sim, porém não sabiam responder o porquê e
5,6% não responderam.

Sabe-se que um grupo de futuros professores tem ciência sobre a E.A, porém ainda existe uma lacuna
considerável na construção do conhecimento impedindo assim de obter resolutibilidade na questões
apresentadas.

Sobre a importância da conscientização da educação ambiental para alunos das séries iniciais, 100%
responderam que sim. Considerando importante a conscientização da educação ambiental, 75% responderam
que já desenvolveram projetos escolares ou atividades que envolvessem a prática pedagógica da educação
ambiental, 16,7% responderam que nunca havia desenvolvido projetos e ou atividades e 8,3% não
responderam.

Perguntado ao aluno de pedagogia sobre o papel do pedagogo nas séries iniciais na internalização de um
ideário ecológico, 91,7% responderam que é importante; 2,7% responderam que não era importante e 5,6%
não souberam responder.

Nota-se que apesar de 100% dos alunos considerarem importante o papel do pedagogo na construção de um
ideário ecológico, apenas 75% afirmaram já ter desenvolvido algum projeto ou atividade que abordasse o
tema. Esse quantitativo apesar de ser relevante, poderia ser maior tendo em vista que a educação ambiental
deve ser trabalhada de forma transdisciplinar em sala de aula.

Afirmando que é necessário que o estudante de pedagogia em sua graduação já demonstre a necessidade da
inserção e conscientização da E.A como objeto de formação do cidadão ecologicamente correto, 97,2%
responderam que sim e 2,8% responderam que não.

Definindo que a educação ambiental proporciona uma leitura de um mundo ecologicamente correto partindo
de uma realidade local para atingir consciência global num processo de aprendizagem 94,4% concordaram
com a afirmação, 2,8% responderam que não concordam e 2,8% não souberam responder.

Questionando se a E.A deve ser despertada na consciência do pedagogo como prerrogativa no processo
ensino aprendizado, 97,2% responderam que sim e 2,8% responderam que não.

A maior parte dos discentes do curso de licenciatura plena em pedagogia demonstram valores potenciais nas
atividades relacionadas com a educação ambiental, considerando necessário o despertar da consciência
ambiental em todos ambientes que possuem seres vivos.

Considerações finais

Na pesquisa realizada foi possível constatar que os alunos do curso de pedagogia possuem uma forte
tendência de abordagem e consciência sobre a Educação Ambiental em focar mais o aspecto ecológico, muitas
vezes deixando de lado aspectos políticos, econômicos e culturais, bem como o seu caráter interdisciplinar.
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Cabe destacar ainda que, de modo geral, a Educação Ambiental concentra-se nas disciplinas que abordam
Metodologias para o Ensino de Ciências e Geografia demonstrando ser um elemento aglutinador de esforços e
opiniões que, muitas vezes, fica restrito a comentários, reflexões, conteúdos de sala de aula, impossibilitando
a articulação do trabalho pedagógico, como também envolver e comprometer os pais e a comunidade.

Mediante este quadro situacional é sugerido que haja nas práxis pedagógica das IES pesquisadas abordagens
integradas entre docentes e discentes, auxiliando um entendimento referenciado da EA, em vista da cidadania
ambiental. Pois, é notável que a educação ambiental provoque ações e reflexões por tratar de questões do
cotidiano

Foi observado também, que a prática de projetos ou atividade relacionadas com o meio ambiente favorecem
uma maior percepção das políticas voltadas para a EA a partir dos interesses da própria escola e em conexão
com os problemas socioambientais vivenciados pelos educandos e pela comunidade do entorno escolar, por
proporcionar uma reflexão crítica nos sujeitos-alunos sobre questões do meio ambiente, do local ao global, a
partir de diferentes atividades, sob a perspectiva de uma consciência cidadã, em vista da sustentabilidade
socioambiental.

Destaca-se, por fim, a importância dos futuros pedagogos em sua graduação começarem a desenvolver uma
nova consciência e percepção sobre a educação ambiental colaborando com formação da cidadania ambiental
em prol de uma vida com qualidade.
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Anexo

Essa pesquisa tem como objetivo investigar o grau de consciência dos futuros docentes, alunos do curso de
pedagogia para prática da Educação Ambiental.

OBS: Solicitamos que você responda a todas as questões, pois serão de grande valia para a pesquisa.

Faculdade:

Período:

Curso: Pedagogia Atuou como professor (a)?
( )SIM ( )NÃO

Sexo: ( ) Masculino ( )Feminino Idade:

1)No seu entender, o que são problemas ambientais.

2) No seu entender, existem problemas ambientais no Município de Aracaju?

( ) NÃO EXISTEM ( ) NÃO SEI ( ) SIM, EXISTEM

QUAIS?

3) Você se incomoda com esses problemas?

( ) SIM. ( ) NÃO.
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PORQUE?

4) Você considera importante a conscientização dos alunos das séries iniciais acerca das questões ambientais?

( ) SIM ( ) NÃO ( ) NUNCA PENSEI SOBRE ISSO

5) Se considera importante, já desenvolveu projetos ou atividades que envolvessem a Educação Ambiental?

( ) SIM NÃO( )

6) Sua faculdade possui a disciplina “Educação Ambiental” na grade curricular?

( )SIM ( )NÃO

7) O papel do pedagogo nas séries iniciais é importante na internalização de um ideário ecológico?

( )SIM ( )NÃO ( ) NÃO SEI RESPONDER

8) É necessário que o estudante de pedagogia em sua graduação já demonstre a necessidade da inserção e
conscientização da educação ambiental como objeto de formação do cidadão ecologicamente correto?

( )SIM ( )NÃO ( )NÃO SEI RESPONDER

9) A educação ambiental proporciona uma leitura de um mundo ecologicamente correto partindo de uma
realidade local para atingir consciência global num processo de aprendizagem?

( ) SIM ( )NÃO ( )NÃO SEI RESPONDER

10) A educação ambiental deve ser despertada em cada consciência do pedagogo como prerrogativa no
processo ensino aprendizado?

( )SIM ( )NÃO ( )NÃO SEI RESPONDER
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