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RESUMO 

  

Iandra Aparecida da Cruz. Educação Ambiental e a formação do pedagogo 

 

A Educação Ambiental é um campo de conhecimentos, que se mostra essencial em discussões 

que problematizam os conflitos socioambientais da atualidade. Diversas pesquisas mostram 

que a Educação Ambiental (EA) em espaços educacionais é trabalhada de modo conservador e 

ingênua, sinalizando que este fato pode estar relacionado à formação inicial e continuada dos 

professores, principalmente os da Educação Básica. As Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Ambiental (DCEA) recomendam que a Educação Ambiental deve ser trabalhada 

em diferentes níveis e modalidades de ensino. A pesquisa intitulada Educação Ambiental e a 

formação do pedagogo buscou analisar o conhecimento dos alunos do curso de pedagogia de 

uma instituição de ensino superior, sobre a temática ambiental adquirida durante a sua 

formação. Trata-se de uma pesquisa, de base qualitativa, na qual participaram um total de 46 

acadêmicos. Os dados foram coletados por meio de um questionário e um grupo focal. Os 

resultados dessa pesquisa revelaram que os acadêmicos tiveram acesso aos fundamentos e 

metodologias de uma Educação Ambiental crítica, porém predominam-se as vertentes 

conservadora e pragmática em suas respostas. Este resultado pode ser atribuído às dificuldades 

e influências enfrentadas por estes acadêmicos ao longo da sua formação, desde a educação 

básica com características, até mesmo durante o curso de graduação, ou ainda, por contato com 

uma ampla divulgação da Educação Ambiental pragmática, pelos meios de comunicação. 

 

 

 

Palavras-chave: Educação Superior, Formação Inicial, Currículo 
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ABSTRACT  

 

Iandra Aparecida da Cruz. Environmental Education and teacher training 

Environmental Education, as a field of Knowledge, proves to be essential in discussions that 

advocate current socio-environmental conflicts, several surveys show that Environmental 

Education in educational spaces is worked in a conservative and naïve way, this fact may be 

related to initial training and of teachers, mainly those of Basic Education. The National 

Curriculum Guidelines For Environmental Education recommend that Environmental 

Education should be worked on at different levels and teaching modalities. The research entitled 

Environmental Education and the formation of pedagogue, sought to analyze the knowledge of 

the students of the course of a higher education institution, on the environmental theme acquired 

in the course. It is a reserch, with a qualitative basis, a total of 46 academics participated in our 

reserch, data werw collected through a questionnaire and focus group. The survey results 

revealed that even though academics have had access to the foundations and methodologies of 

a critical Environmental Education, what predominates is the conservative and pragmatic aspect 

in their responses. This result can be attributed to the difficulties and influences faced by these 

academics throughout their training, from initial training to even during the undergraduate 

course, such as a conservative basic education, or wide dissemination of pragmatic 

Environmental Education, through the media communication.  

 

 

 

Keywords: Environmental Education, Initial Training, Curriculum. 
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1. APRESENTAÇÃO  

  

Desde pequena sempre tive o contato com o meio natural, pois meus avôs 

moravam em Boa Ventura de São Roque, cidade pequena localizada no interior do 

Paraná. A casa dos meus avôs estava inserida no Faxinal dos Krüguer, uma 

comunidade tradicional faxinalense, onde não se pode maltratar animais, desmatar e 

contaminar fontes de água. Durante o período das férias, eu sempre estava lá, olhando 

minha vó tirar leite e meu vô a plantar, e pegava frutas diretamente da árvore 

frutífera.  

No Ensino Médio, os professores não tinham o hábito de incentivar os alunos 

a fazer vestibular ou cursar técnico, basicamente nas reuniões pedagógicas e eventos 

no colégio o que era passado para os alunos, eram exemplos de ex-alunos do colégio, 

que constituíram uma família, a típica família tradicional, mulheres sem 

perspectivas, dependentes do marido.  

Mas existia uma professora que discordava, totalmente, disso, ela era 

professora de Biologia. Posso dizer serem as melhores aulas, pois mesmo faltando 

material apropriado, ela sempre dava um jeito de fazer aulas práticas. Uma que 

marcou muito foi uma aula prática de Botânica, no colégio tinha vários ipês-

amarelos, em que ela levou todos da turma para pegar as flores para uma prática para 

observação das estruturas reprodutiva na lupa. Na época aquilo foi magnifico para 

mim. 

Quando eu estava no 3º ano do ensino médio, tinha a equipe pedagógica que 

não incentivou os formandos a fazerem o Enem, então fui fazer a inscrição por conta 

própria em uma Lan House. No Enem obtive uma nota boa, porém como eu não tinha 

conhecimento como funcionava o Programa Universidade Para Todos (Prouni) e não 

consegui cursar biomedicina, pois sempre gostei da área, mas minha família não 

tinha como pagar a mensalidade na instituição privada, precisei trabalhar, então 

fiquei parada um ano desde o fim do ensino médio.  

Neste período, comecei a estudar por conta própria para o vestibular da 

Unicentro. É importante destacar, que ao meu redor existiam muitas pessoas 

negativas, que diziam ser muito difícil passar no vestibular da referida universidade. 

Eu já havia tentado 5 vezes sem sucesso, mas mesmo assim fiz o vestibular de 
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primavera para Ciências Biológicas. Não passei na primeira chamada, fato que me 

deixou muito triste, mas como boa capricorniana, não desisti. Fiz, novamente, o 

vestibular de verão, cujo resultado saiu no dia 2 de fevereiro de 2012. Fui aprovada! 

Meu nome apareceu na primeira chamada, o que me deixou sem reação e 

emocionada, uma vez que sempre fui “taxada” como alguém incapaz, de não ser boa 

o suficiente para conseguir conquistar meus sonhos. Por isto, esta conquista foi muito 

importante e significante para a minha vida.  

Logo no início da graduação tive muitas dificuldades, como a falta de 

dinheiro para pagar as passagens de ônibus, os xerox e até mesmo ir com os outros 

colegas comer no Restaurante Universitário (RU). Como no segundo semestre tem 

algumas bolsas de extensão e de iniciação cientifica, fui atrás de vários professores, 

pois realmente precisava ganhar um pouco para as minhas despesas, mas nenhum 

deles me deu uma oportunidade.  

Eles simplesmente me olhavam e diziam já tinham os selecionados ou nem 

chegavam a me responder. Foi então que fiquei sabendo de uma professora na área 

da educação, que encaminhei um E-mail. Pensei: o não, eu já tenho! Mas ela me 

respondeu, marcou uma entrevista, possibilitando que eu entrasse na área da 

educação.  

Comecei como bolsista de extensão, participando de um projeto de extensão 

num laboratório de ensino que organizava oficinas e palestras. Depois disso fui para 

o programa PIBID, em que me encontrei totalmente, pois tive a oportunidade de 

entender com é um colégio inclusivo, observar as dificuldades do professor regente 

em conseguir atender toda a turma de modo igualitários, ter a oportunidade de fazer 

pelos alunos, ou melhor, dar incentivo para que eles buscassem o ensino superior, 

depois migrei para o projeto de Residência pedagógica, em que novamente tive a 

oportunidade a ajudar muitos alunos.  

Me sinto muito vitoriosa, pois muitos alunos que incentivei, hoje estão no 

ensino superior. Tenho ex-alunos na Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, 

Ciências da Computação, Direito, História, Fisioterapia e Medicina. Também tenho 

um aluno muito especial para mim, ele é surdo e trabalhar no supermercado próximo 

a minha casa, sempre que vou lá, ele vem correndo me abraçar, sinal que marquei a 

vida dele de alguma forma! 

Entrei para o mundo da Educação Ambiental no último ano do curso de 

graduação em Ciências Biológicas, quando o professor da disciplina de Educação 
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Ambiental, propôs para a turma, a criação de vídeos informativos com temas 

relacionados a Educação Ambiental. Mas foi só como aluna no Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGEN) da Universidade 

Estadual do Centro Oeste, que aprendi sobre as concepções, tendências e 

macrotendências de Educação Ambiental.  

Inicialmente, meu projeto submetido no processo de seleção não foi sobre 

Educação Ambiental e sim sobre Biologia Evolutiva. Mas como a professora, a qual 

era para ser minha orientadora de mestrado, por motivos pessoais, não pode me 

orientar, a professora Dra. Adriana Massaê Kataoka assumiu a orientação. Desde 

então, passei a fazer parte da família do laboratório de Educação Ambiental e 

Ecologia, participando de grupos de estudos e extensão. Hoje consigo ver que mesmo 

não sabendo na época sempre pratiquei Educação Ambiental Pragmática e, hoje, 

consigo distinguir as tendências/macrotendências.  
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2. INTRODUÇÃO  

  

A preocupação com a formação de professores relacionada a temática ambiental 

se justifica em função do agravamento da crise ambiental, também conhecida como crise 

civilizatória, conforme argumenta Guimarães (2004). Segundo o autor, esta crise impõe 

consequências preocupantes nas dimensões sociais, naturais e econômicas sem 

precedentes na história da humanidade. 

Para as análises e discussões nós apoiamos nos princípios da Educação Ambiental 

(EA). No Brasil, a Educação Ambiental adota um panorama mais abrangente, pois, não 

se reduz a preocupação a proteção e ao uso sustentável da natureza, ela também incorpora 

uma proposta voltada a construção de uma sociedade mais sustentável a partir de uma 

perspectiva crítica, envolvendo as dimensões, política, social, histórica, cultural, ética 

entre outras.  Com isso um dos seus objetivos é despertar a consciência do ser humano 

fazendo com que ele entenda que é parte do meio ambiente (VIANA, 2019).  

No Brasil, a Educação Ambiental é assegurada por políticas próprias, como a 

Política Nacional de Educação ambiental (PNEA), criada no ano de 1999 e a Diretriz 

Curricular Nacional de Educação Ambiental (DCNEA), aprovada em 2012. Segundo a 

DCNEA, a Educação Ambiental deve estar presente no conjunto de práticas pedagógicas, 

estas atividades devem proporcionar as crianças, saberes sistematizados que lhes deem 

competência para o seu próprio desenvolvimento junto a sociedade.  

A Educação Ambiental deve ter uma abordagem sistemática e transversal em 

todas as etapas, modalidades e níveis da educação brasileira. Essa abordagem deve 

assegurar a temática ambiental seja trabalhada de modo interdisciplinar nos currículos 

das diversas disciplinas e das atividades escolares (BRASIL, 1999). O Artigo 6º das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (DCNEA), destaca que as 

escolas precisam assumir uma abordagem ambiental que pondere a “interface entre a 

natureza, o sociocultural, a produção, o trabalho, o consumo, superando a visão 

despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista ainda muito presente na prática pedagógica 

das instituições de ensino” (BRASIL, 2001, p.2). A Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA) indica que a Educação Ambiental deve estar presente nos conteúdos 

curriculares de todos os níveis de ensino, e não deve ser uma disciplina específica, 

acarretando o desenvolvimento de hábitos e atitudes corretas voltadas a conservação 

ambiental a partir do cotidiano na escola e da sociedade. Além disso, deve ser trabalhada 

de maneira transversal, perpassando todas as disciplinas. 
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Por outro lado, as pesquisas no Brasil vêm indicando que prioritariamente os 

professores de Biologia, Ciências e Geografia são os que vem trabalhando com a 

Educação Ambiental (BRÜGGER, 1994; MONUZ, 1998), resultando em estratégias 

educacionais limitadas, reduzindo o meio ambiente a seus aspectos naturais e técnicos, 

evidenciando que ainda há um distanciamento entre o que cobra a lei e o que de fato 

ocorre. 

Outro aspecto a ser considerado é que muitas pesquisas destacam que atividades 

práticas sobre EA, não seguem uma abordagem social e crítica, ocasionando a fragilidade 

na formação dos docentes de licenciatura, podendo acarretar dificuldade de implantação 

de práticas voltadas à Educação Ambiental nas instituições educativas (REIGOTA, 2009; 

TRISTÃO, 2008).  

 Sobre o curso de Pedagogia, faz-se importante destacar que esses profissionais 

atuam na fase inicial de formação dos educandos, compreendendo a Educação Infantil, 

de zero a cinco anos e Anos Iniciais do Ensino Fundamental de nove anos, com crianças 

na faixa etária de 7 a 11 anos. Por se tratar da fase inicial da formação, estes profissionais 

devem ensinar sobre a língua portuguesa, a matemática, história, geografia e ciências. Ou 

seja, não restringir a uma área do conhecimento, portanto, supostamente possuem 

melhores condições de atender ao que preconiza as políticas de Educação Ambiental, que 

evidenciam o caráter interdisciplinar da mesma. Assim, consideramos que diferente dos 

professores de áreas específicas, este profissional possui melhores condições de atender 

o que se encontra preconizado nas políticas de Educação Ambiental, uma vez que 

transitam por diferentes áreas do conhecimento como mencionado anteriormente. 

Ao pedagogo também é atribuída a responsabilidade de ater-se às necessidades de 

ensino aprendizagem da escola, quando este exerce a função de pedagogo escolar – 

profissional, no Brasil, que responde por todo o processo de ensino aprendizagem nas 

escolas da Educação Básica. Acompanhar o trabalho dos professores, os planejamentos, 

avaliações, para que se cumpra os objetivos educacionais da escola pública, é uma das 

tarefas do pedagogo.  

É de responsabilidade deste profissional, todos os encaminhamentos e projetos 

desenvolvidos dentro das escolas e junto às comunidades em que estas estão inseridas, 

respondendo, assim, pelas demandas que emergem, dentro e fora desse espaço educativo. 

Sabemos da importância social da formação docente, assim como esperamos da 

escola uma formação moral, social, cognitiva, exigidas em cada momento sócio-

histórico. Às escolas e, consequentemente, aos professores, é atribuída a responsabilidade 
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da transformação do pensamento, do comportamento e das práticas sociais, sejam elas 

individuais ou coletivas.  

Em relação aos cursos de licenciaturas, entre estes, o curso de formação inicial 

em Pedagogia, na atualidade eles sofrem os efeitos da crise da sociedade. Novas 

demandas sociais são postas a esses profissionais, que respondem pela formação humana 

e são constantemente cobrados a darem conta dos temas mais urgentes e atuais. Em 

contrapartida, não podemos nos desvincular dos determinantes que direcionam e definem 

os rumos da educação. Nessa linha de pensamento, discutir a formação inicial de 

professores passa necessariamente pelo entendimento das questões políticas, currículo, 

elementos que influenciam fortemente no perfil profissional a ser formado nos cursos de 

licenciaturas. 

Gatti, Barreto e André (2011), ao discutirem formação inicial docente, ressaltam 

a necessidade de se repensar as políticas de formação docente no Brasil, no que se refere 

as instituições formadoras e ao currículo.  

No âmbito do curso de Pedagogia, a crise da identidade do curso e da atuação do 

pedagogo é uma questão histórica. Pesquisadores da área da educação, a exemplo de 

Libâneo (2017) questionam o fato de o curso de Pedagogia propiciar uma formação 

ampla, mas sem profundidade. Segundo o autor, em pesquisa realizada em 2017, analisou 

a matriz curricular de 25 instituições formadoras do estado de Goiás, investigando a 

formação de professores para atuar nos Anos Iniciais e a presença dos conteúdos a serem 

ensinados aos alunos dessa etapa de ensino básico, nos currículos dos cursos de 

Pedagogia. O resultado constatou a inexistência de conteúdos específicos do currículo 

dos Anos Iniciais da educação básica, na matriz curricular dos cursos pesquisados. 

Pimenta et al (2017) analisaram o currículo dos cursos de Pedagogia de 

instituições públicas e privadas do Estado de São Paulo realizada entre 2012/2013. Suas 

discussões permeiam os reflexos das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Pedagogia, instituído pela Resolução CNE 01/2006 (DCNCP/2006), problematizando a 

formação do professor polivalente no curso de Pedagogia para atuar na Educação Infantil 

e Anos Iniciais do Ensino Fundamental após a implementação das DCNCP/2006. 

Assim como a Educação Ambiental é vista como uma área de conhecimento ainda 

recente e sem espaço conquistado. As políticas educacionais que determinam ações 

referentes a Educação Ambiental nas escolas, demandarão certo tempo para 

consolidarem-se, tanto nos currículos, quanto nas práticas docentes. Para que isso ocorra, 

demanda, primeiramente, que as ações por parte das instituições formadoras, 
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comprometidas com as demandas da sociedade, repensem a reformulação dos currículos 

como instrumento transformação social e confiram que “[…] os professores da educação 

básica constituem um setor vital, nevrálgico, nas sociedades contemporâneas e são uma 

das chaves para entender as suas transformações” (GATTI, 2013, p. 52). 

A partir de ações que viabilizem a materialização de novas propostas Curriculares 

que rompam com interesses econômicos podemos pensar a Educação Ambiental inserida 

nos cursos de licenciaturas e na formação inicial do pedagogo de forma efetiva, gerando 

responsabilidade social e planetária. 

Vivemos em uma sociedade do consumo que dita as regras na gestão estatal e nas 

decisões políticas. Reconhecer a urgência da necessidade de superar o hábito do 

consumo, da degradação do meio ambiente em prol da desconstrução do comportamento 

destrutivo em relação a este, a Educação Ambiental necessita ser assumida como uma 

política de Estado. A partir de então, a educação será o instrumento mais adequado para 

alcançar uma efetiva mudança. 

A escola tem um compromisso social em formar indivíduos conscientes de sua 

realidade, que compreendam as relações que se estabelecem na sociedade, as quais 

definem a vida de cada um de nós. Para tanto, uma formação política, formadora de 

consciência e emancipadora é o horizonte que, no momento, vislumbramos para a 

humanidade, enquanto caminho para que o ser humano entenda seu papel em relação à 

natureza. 

Mesmo a educação não sendo um compromisso somente da escola, a educação 

escolar é instrumento adequado para conscientizar sobre as intenções e os efeitos da ação 

do ser humano na natureza. É no espaço escolar, desce a primeira infância, que se 

promove os conhecimentos de si e do mundo. Como definem as Diretrizes Curriculares 

da Educação Infantil, é neste espaço que se isentiva “[…] a curiosidade, a exploração, o 

encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação 

ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza” (BRASIL, 2010, p. 26).  

Cabe ao educador, já nos primeiros anos de vida da criança, quando ela começa a 

frequentar o espaço da educação infantil, abordar a temática da Educação Ambiental, de 

forma lúdica, mostrando a importância da relação homem/natureza. E, na sequência da 

vida escolar de cada criança, abordar como os problemas ambientais afetam a nossas 

vidas. Dar significado aos conteúdos escolares, especificamente à Educação Ambiental, 

é uma das formas de inverter o pensamento padronizado que temos na atualidade sobre a 

natureza e gerar novos pensamentos, posturas e atitudes. 
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Por trabalhar com crianças, ao profissional pedagogo cabe também a 

responsabilidade de conscientizar sobre a importância da preservação do meio ambiente 

e sua relação com qualidade de vida, para todos. Nesse sentido, a formação inicial, no 

curso de Pedagogia, deve ser compreendia como oportunidade de formação em Educação 

Ambiental que reverberará em todos os espaços da educação básica, impulsionando para 

a transformação esperada, mas que, até hoje, não saiu do âmbito das discussões 

acadêmicas. 

Para que esse compromisso se materialize, é necessário que as universidades 

também assumam seu compromisso com a sociedade. Revejam os objetivos dos 

compromissos assumidos. Romper com o pensamento mercadológico e com propostas 

pedagógicas voltadas para egressos que contribuam com à economia, sem se ater nas 

consequências do sistema capitalista em que vivemos, é comprometer a sobrevivência da 

nossa espécie. Ao promover uma formação técnica, científica, a pesquisa e o ensino que 

primam pelos princípios da dignidade, da corresponsabilidade, objetivando uma 

formação socioambiental, é o início para que os cursos de licenciaturas, entre estes a 

Pedagogia, ajustem teorias e práticas coerentes com as demandas da Educação 

Ambiental. 

A proposta desta pesquisa foi verificar, quais são os limites e potencialidades dos 

pedagogos em relação à Educação Ambiental. Busca-se por meio dessa pesquisa auxiliar 

os acadêmicos de Pedagogia da Universidade pública no estado do Paraná, aprimorar o 

seu pensamento crítico, aumentando seus conhecimentos, adquirindo autonomia e 

aumentando o seu comprometimento social junto a meio ambiente, assim o educador se 

torna apto a promover também o entendimento do seu aluno e seu papel na sociedade sob 

questões ambientais, além do melhoramento e desempenho acadêmico do aluno em todas 

as disciplinas, havendo por tanto a interdisciplinaridade.  

Desse modo, buscamos responder a seguinte pergunta: os acadêmicos do quarto 

ano do curso de pedagogia estão aptos a ensinar Educação Ambiental no âmbito escolar? 

Para responder esta pergunta, vamos considerar a experiência dos discentes do Curso de 

Pedagogia. 
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3. OBJETIVOS  

  

3.1 Objetivo geral   

  

Analisar os conhecimentos dos alunos construídos ao longo de um Curso de 

Pedagogia sobre Educação Ambiental 

  

3.2 Objetivos específicos   

  

● Investigar como o curso de pedagogia tem contribuído na formação do 

pedagogo para trabalhar com Educação Ambiental na educação básica, a 

partir da percepção dos acadêmicos de pedagogia.   

● Desenvolver uma proposta de trabalho em Educação Ambiental com a 

educação infantil e ensino fundamental anos iniciais de maneira participativa 

com os acadêmicos de pedagogia.  
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4. REFERENCIAL TEÓRICO  

  

4.1. Eventos mundiais sobre Educação Ambiental 

  

Nos anos 70, começou a surgir alguns questionamentos e preocupações sobre os 

problemas ambientais e o futuro da humanidade, devido ao uso descontrolado dos 

recursos naturais em busca do desenvolvimento econômico, ao longo do século XX, 

passou a ocorrer publicações, conferências e também encontros internacionais, visando 

buscar medidas para tentar anemizar a crise ambiental, em geral, essas conferências e 

encontros tem pautas voltadas as relações sociais, econômicas, políticas e tecnológicas. 

Muitos desses encontros ocorrem anualmente e contam com a presença de líderes 

mundiais, ativistas, celebridades e também da sociedade civil. Neste trabalho, destacamos 

alguns estudos, conferências e encontros mundiais que deram origem a documentos, 

acordos entre os líderes como, por exemplo, a diminuição da emissão de Gases do Efeito 

Estufa e ajuda financeira de países mais desenvolvidos a países menos desenvolvidos, 

bem como, o envolvimento da educação escolar como estratégia para disseminação e 

conscientização da crise ambiental.  

Em 1948 foi fundada a União Internacional para a Proteção da Natureza (UICN), 

porém, mudou seu nome para União Internacional para a Conservação da Natureza e dos 

Recursos Naturais em 1956, no mesmo ano em 1948 houve a Conferência Internacional 

de Fontainbleau na França, em decorrência deste evento ocorreu a publicação de um 

estudo no âmbito internacional denominado “Estudo da Proteção da Natureza no Mundo” 

esse estudo foi organizado pela UICN.  

Em 1965, ocorreu a “Conferência de Educação da Universidade de Keele”, 

quando foi utilizado pela primeira vez o termo “Educação Ambiental” (Environmental 

Education). Neste evento, foi proposto que a Educação Ambiental deveria ser um 

elemento primordial na educação de todos os cidadãos, ou seja, um aspecto educacional 

voltado para a conservação do ambiente. Porém, neste período a Educação Ambiental era 

visualizada com ecologia aplicada, conduzida essencialmente para a conservação da 

natureza (ARAUJO, 2007).   

No ano de 1968, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO) realizou um estudo e considerou a Educação Ambiental como um 

campo complexo e interdisciplinar. Durante este estudo foi compreendido que não se 

deve limitar a Educação Ambiental a apenas uma disciplina em específico no currículo 
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escolar. Esta interpretação interdisciplinar da Educação Ambiental influenciou na 

elaboração de políticas públicas sobre Educação Ambiental, como a criação da Lei n.º 

9.795/99, que no art. 10, §1º, dispõe: “A educação ambiental não deve ser implantada 

como disciplina específica no currículo de ensino” (MEDINA, 1999). 

Entre os dias 05 a 16 de junho de 1972 ocorreu a Conferência de Estocolmo, 

realizada em virtude das ideias divulgadas pelo Clube de Roma, devido ao relatório 

denominado “Os limites do crescimento”. A Conferência de Estocolmo reuniu 113 

países, sendo considera um grande marco histórico, devido ser o primeiro grande 

encontro internacional, reunindo diversas delegações de nações diferentes, para uma 

discussão sobre os problemas ambientais, ao longo das discussões houve a elaboração da 

Declaração de Estocolmo, a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA), que tem sede em Nairóbi, Quênia, e também a criação do Programa 

Internacional de Educação Ambiental (PIEA), que ficou conhecida com a 

“Recomendação 96”. Esta recomendação propõe promover a Educação Ambiental com 

bases estratégias para resolver a crise ambiental, diversos temas foram tratados durante a 

conferência, como poluição de fontes hídricas, contaminação do solo oriundo do processo 

de industrialização e também a tensão do crescimento demográfico em relação aos 

recursos naturais (RIBEIRO, 2004).  

Em Belgrado na Iugoslávia em outubro de 1975 ocorreu o Seminário de Educação 

Ambiental, que buscava uma organização global da Educação Ambiental, em ocasião 

houve o lançamento da Carta de Belgrado. Nesta carta afirma-se que o processo 

econômico e tecnológico trouxe muitos benefícios à população, porém, também trouxe 

consequências ambientais e sociais. O entendimento era de que a Educação Ambiental 

era importante, uma vez que a população mundial deveria buscar medidas e novas formas 

de desenvolvimento, para que o crescimento econômico não comprometesse a qualidade 

de vida e do meio ambiente.  

A Carta de Belgrado definiu que a meta básica para ações ambientais deveria 

reestabelecer as relações ecológicas, englobando relações do ser humano reciproca e 

demasiadamente com os elementos da natureza, bem como o desenvolvimento de uma 

população mundial mais consciente e preocupada com os problemas ambientais 

enfrentadas pelo meio ambiente e eventuais problemas que possam estar associados, 

buscando possíveis soluções para os problemas atuais. Sendo assim, os objetivos da 

educação ambiental, conforme a Carta de Belgrado, são: Conscientização, 

Conhecimento, Atitudes, Habilidades, Capacidade de avaliação e a Participação. Ela é 
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considerada um dos documentos de maior importância no que se refere a Educação 

Ambiental em questões de princípios, conceitos, e diretrizes associadas ao 

desenvolvimento sustentável (BARBIERI, 2011). Ainda em 1975, a UNESCO, junto ao 

PNUMA, criaram o Programa Internacional de Educação Ambiental (PIEA), a partir das 

recomendações da Conferência de Estocolmo de 1972. 

A Conferência de Tblisi aconteceu entre 14 a 26 de outubro de 1977 na antiga 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS, tendo sido um marco para Educação 

Ambiental em âmbito mundial.  Durante a conferência a Educação Ambiental foi definida 

como: 

Uma dimensão dada ao conteúdo e à prática da educação, orientada para a 

resolução dos problemas concretos do meio ambiente por intermédio de 

enfoques interdisciplinares e de uma participação ativa e responsável de cada 

indivíduo e da coletividade (BRASIL, 1997, p. 229).  

 

A Declaração da Conferência Intergovernamental de Tbilisi recomenda um 

programa comum interdisciplinar de estudos ambientais vinculados tanto ao ambiente 

natural como ao urbano e que estejam relacionados com essas profissões. Recomenda 

também uma atenção especial quando da elaboração de metodologias e de mecanismos 

institucionais para atender a esse objetivo. Os objetivos da conferência são promover 

consciência, conhecimento, habilidades, participação e estimular a mudança de 

comportamento junto aos grupos sociais e indivíduos através de experiências sobre o 

meio ambiente e dos problemas ambientais. 

De acordo com Reigota (1995) a conferência de Tbilisi apresentou ao mundo os 

projetos que já estavam sendo desenvolvidos e executados pelos países participantes, 

possibilitou a troca de experiências, informações sobre pesquisas, documentos e demais 

serviços. No Brasil, o Ministério da Educação foi quem desenvolveu essa política, através 

do documento “Ecologia: uma proposta para o ensino de 1º e 2º graus”, porém esta 

proposta era muito simplória e se contradizia com as deliberações da conferência, pois, 

entendia e Educação Ambiental apenas, em âmbito das ciências biológicas, seguindo o 

padrão proposto pelos países desenvolvidos, sem mencionar aspectos sociais, culturais e 

políticos (DIAS, 2004).  

Em 1987 houve a realização do Congresso Internacional da UNESCO-PNUMA 

sobre Educação e Formação Ambiental que aconteceu em Moscou na Rússia, o objetivo 

foi verificar quais eram os avanços sobre a Educação ambiental e da Conferência de 

Tbilisi.  
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A Conferência Mundial sobre Educação para Todos: Satisfação das Necessidades 

Básicas de Aprendizagem, realizada em Jomtien, Tailândia (1990), também, e também 

foi muito importante, pois foi aprovada a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos. O texto chama a atenção mundial para o analfabetismo ambiental, como a seguir 

no trecho: “A educação pode contribuir para conquistar um mundo mais seguro, mais 

sadio, mais próspero e ambientalmente mais puro, e que, simultaneamente, favoreça o 

progresso social, econômico e cultural, a tolerância e a cooperação internacional” 

(BRASIL, 1990, p.1). 

Em 1990 foi declarado pela ONU o “Ano Internacional do Meio Ambiente”, 

gerando grande repercussão mundial. Aconteceu nesta mesma década no Rio de Janeiro 

a Eco-92 ou Rio-92, um marco, pois foi a primeira Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento. Esta Conferência teve desdobramentos muito 

importantes dos pontos de vista científico, na área ambiental, político e diplomático, 

oportunizando debates e contribuições para o modelo de desenvolvimento sustentável 

ambientalmente. Contou com a presença de 178 chefes de governo e com a participação 

efetiva de Organizações não governamentais (ONGs) e movimentos sociais no Fórum 

Global, marcada pelo fortalecimento da atuação de representantes da sociedade civil 

(SANTOS, 2018). 

O objetivo principal da Rio-92 foi a ideologia de que todos os países se 

padronizassem a um mesmo modelo de desenvolvimento dos países ricos já considerados 

desenvolvidos, uma vez que não existiria recurso naturais a todos sem que ocorresse 

graves danos ao meio ambiente. Assim os países reconheceram o conceito do 

desenvolvimento sustentável e passaram a moldar ações para proteger o meio ambiente, 

compreenderam que a responsabilidade pela preservação do meio ambiente começa 

através da construção, equilibrada, do convívio com o planeta, por meio de práticas 

sustentáveis (IGNACIO, 2020).  

Dentro dos assuntos debatidos na Rio-92 emergiram duas convenções: uma sobre 

biodiversidade e outra sobre mudanças climáticas, dentro da conferência ficou acordado 

que os países em desenvolvimento receberiam ajuda financeira e também tecnológica a 

fim de alcançarem os modelos de sustentabilidade. O resultado foi a Agenda 21, o 

documento contém 2500 recomendações para implantação de estratégias em busca da 

conservação do planeta, estabelecendo metas para a exploração sustentável do patrimônio 

natural, sem causar danos ao desenvolvimento dos países em desenvolvimento 

(GUSTAVSEN, 2007).  
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Em 1995 também ocorreu a primeira Conferência das Partes (COP) trata-se de 

um encontro da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

(UNFCCC), as COPs ocorrem sendo anualmente realizadas por representantes de vários 

países, o principal objetivo é debater as mudanças climáticas, a fim de encontrar soluções 

para os problemas ambientais que afeta o planeta e negociar acordos.  

 

Quadro 1: Todas as COPs realizadas de 1995 até 2021. 

Ano  Local Resultados, objetivos, assuntos debatidos, acordos, documentos e 

principais destaques. 

1995  Berlim na 

Alemanha 

Criar ações de maior intensidade em relação a mitigação do efeito estufa.  

1995 Genebra na Suíça Originou a Declaração de Genebra. 

1997 Kyoto no Japão Deu origem ao Protocolo de Kyoto. 

1998 Buenos Aires na 

Argentina 

Originou o Plano de Ação de Buenos Aires. 

1999 Bonn na Alemanha Protocolo de Kyoto, Plano de Ação de Buenos Aires e mudanças para o 

uso humano em terras em geral e áreas florestais.   

2000 Haia na Holanda Com exceção dos Estados Unidos foi acordado a aplicação dos 

mecanismos presentes no Protocolo de Kyoto.  

2001 Marrakech no 

Marrocos 

Fundo Especial para a Mudança do Clima (SCCF), para financiar 

projetos relacionados à transferência de tecnologia, transporte, indústria, 

energia, agricultura e gestão de resíduos, entre outros. 

2002 Deli na Índia Compartilhamento de tecnologias entre os países industrializados para 

países em desenvolvimento. 

2003 Milão na Itália Projetos voltados ao reflorestamento e ao modo de como conduzir, além 

do fortalecimento do Fundo Especial para a Mudança do Clima (SCCF) 

e o Fundo para Países Menos Desenvolvidos (LDCF).  

2004 Buenos Aires na 

Argentina 

Ratificação da Rússia no Protocolo de Kyoto, permitindo que ele 

passasse a vigorar no início de 2005 nos países que adotaram o tratado.  

2005 Montreal no 

Canadá 

Discussões sobre os próximos passos a serem seguidos após o fim do 

primeiro período estabelecido no protocolo de Kyoto, também foi a 

primeira vez que foi botado em pauta o impacto desarmamento nas 

emissões de Gases do feito Estufa. 

2006 Nairóbi no Quênia Regras para o Fundo de Adaptação, criação de um mecanismo para 

promover efetivamente a redução de emissões de gases de efeito estufa, 

em países em desenvolvimento, oriundas do desmatamento, o qual 

originou a proposta de Redução das Emissões por Desmatamento e 

Degradação (REDD).  

2007 Bali na Indonésia Originou o Plano de Ações de Bali.  

2008 Poznan na Polônia Negociações sobre auxilio a países menos desenvolvidos.  

2009 Copenhagen na 

Dinamarca 

Metas de redução de gases de efeito estufa de 2013 a 2020, o Brasil se 

comprometeu a reduzir a emissão de gases de efeito estufa de 36,1% a 

38,9% até 2020.  

2010 Cancún no México Teve como objetivo avançar as negociações mundiais que tratavam de 

reduzir a emissão de gases que contribuem para o aumento do efeito 

estufa e também de encontrar novas formas de enfrentar e/ou reduzir os 

efeitos causados pelas mudanças climáticas.  

2011 Durban na África 

do Sul 

As discussões voltadas a um novo acordo proposto pela União Europeia, 

com o objetivo de reduzir emissões de GEE aplicável aos países 

desenvolvidos e em desenvolvimentos.  
2012 Doha no Qatar Ficou estabelecido que o protocolo de Kyoto iria permanecer até o final 

de 2020.  
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2013 Warsaw na Polônia Iniciação para o planejamento do novo tratado para substituir o 

Protocolo de Kyoto.  

2014 Lima no Peru Chamado de Lima para Ação Climática.  

2015 Paris na França Acordo de Paris. 

2016 Marrakech no 

Marrocos 

Discussões sobre como implementar as determinações do Acordo de 

Paris.  

Reforço dos objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) que são; 

Erradicação da pobreza; Erradicação da fome; Saúde de qualidade; 

Educação de qualidade; Igualdade de gênero; Água limpa e saneamento; 

Energias renováveis; Emprego crescente e crescimento econômico; 

Inovação e infraestrutura; Redução das desigualdades; Cidades, 

comunidades sustentáveis; Consumo responsável; Combates as 

mudanças climáticas; Vida de baixo da água; Vida sobre a terra; Paz e 

justiça; Parcerias pelas metas.  

2017 Bonn na Alemanha Powering Past Coal Alliance, com o objetivo de eliminar o carvão como 

combustível fóssil até 2050. 

2018 Katowice na 

Polônia 

Discurso da ativista Greta Thunberg. 

Criação de um Comitê de Cumprimento do Acordo de Paris e um acordo 

para o estabelecimento de uma parte importante do Livro de Regras. 

2019 Madrid na Espanha Entendimento entre os países que as medidas que já tinham sido tomadas 

ao longo dos anos eram insuficientes, era necessário se definir metas de 

maior proporção para a próxima COP.  

Apelo para que os países aumentem o seu comprometimento em busca 

de combater as mudanças climáticas.  

Em 2020 não houve COP mediante ao cenário da pandemia, decorrente da COVID-19. 

2021 Glasgow no Reino 

Unido 

Glasgow Climate Pact, que busca a redução de modo gradual do uso de 

carvão e de subsídios ineficientes voltados aos combustíveis fósseis, foi 

estabelecido também o The Glasgow Declaration on Forests, que busca 

reduzir significativamente até 2030 o desmatamento. 

2022 Sharm El Sheikh 

no Egito 

Criação de um fundo de perdas e danos, para países mais pobres e que 

sofreram prejuízos ao longo da história pelas alterações climáticas.  

Plano de Implementação de Sharm El-Sheikh. 

Fonte: Elaborado pela autora 2022, como base nas informações do site das Nações Unidas Brasil e 

Programa Estadual de Mudanças Climáticas do Estado de São Paulo.  

Além, das COPs, ocorreram outros eventos e conferências mundiais de grande 

relevância, em 1996 houve a Conferência Mundial das Nações Unidas sobre os 

Assentamentos Humanos (HABITAT II), realizada em Istambul, na Turquia, e também 

a Cúpula Mundial da Alimentação, realizada em Roma, Itália. Em 1997, ocorreu a 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), 

chamada de Rio + 5, com objetivo de rever os compromissos, acordados em 1992. Esta 

conferência contribuiu para a criação de um ambiente político que fosse propicio a 

aprovação do Protocolo de Kyoto de dezembro de 1997 (SÃO PAULO, 2020).  

Em 2012 aconteceu a Rio+20 na Cidade do Rio de Janeiro, trata-se de um evento 

intergovernamental realizado pelas Nações Unidas e cujo objetivo é renovar o 

compromisso político com o desenvolvimento sustentável, ou seja, busca pela renovação 

do compromisso político junto ao desenvolvimento sustentável, a RIO+20 teve dois 
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temas principais o primeiro sobre a economia verde dentro do contexto de 

desenvolvimento sustentável e também a erradicação da pobreza extrema, e o segundo 

tema foi a estruturação institucional voltada ao desenvolvimento sustentável.  

O evento oportunizou a participação da sociedade, tanto dentro da conferência 

oficial como também na Cúpula dos Povos, havendo ampla participação da sociedade 

civil em discussões ao futuro das nações, porem questões pautadas pela ONU como o 

direito reprodutivo das mulheres foi totalmente excluída da conferência, devido à pressão 

feita pelo Vaticano. Durante a conferência foram anunciadas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental, as quais constituiu elementos estruturantes, os 

quais determinaram um campo político de valores e práticas, impulsionando atores 

sociais comprometidos juntos a prática política-pedagógica transformadora e 

emancipatória, apta a promover a ética e a cidadania ambiental (BRASIL, 2012). 

Como observamos ao longo do texto, nas últimas décadas tanto o meio ambiente, 

o termo sustentabilidade e o tema mudanças climáticas, foram muito debatidos em 

conferências mundiais, o que resultou na criação de acordos entre os países e a elaboração 

de diversos documentos, de grande valia para o histórico da Educação Ambiental em 

esfera global.  

Estas conferências evidenciam a necessidade de se perceber que não basta 

resolver contradições existentes entre o crescimento econômico e a preservação do meio 

ambiente, mas sim compreender que são questões políticas que envolvem visões e 

interesses de diversos grupos sociais, sendo por tanto um grande desafio, seja nacional 

ou internacionalmente, como percebemos a agenda ambiental é muito complexa, uma vez 

que existem vários problemas socioambientais inter-relacionados, assim é necessário 

buscar modelos como uma alternativa para o desenvolvimento humano, que não excluam 

a população dos benefícios que são originados, devido à exploração atual e também futura 

dos recursos naturais do planeta, assim devem existir políticas públicas que consigam 

mitigar falhas existentes atualmente.  

 

  

4.2. Breve percurso histórico da educação ambiental no contexto brasileiro 

       

O movimento ecológico no Brasil foi resultado do encontro de dois contextos 

socioculturais: o contexto internacional da crítica contracultural e das formas de luta do 

ecologismo europeu e norte-americano; e o contexto nacional, em que a recepção do 
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ideário ecológico acontece no âmbito da cultura política e dos movimentos sociais do 

país, assim como da América Latina (CARVALHO, 2008). 

No Brasil a Educação Ambiental aparece na legislação desde 1973, com a 

ordenação da primeira Secretaria Especial do Meio Ambiente (Sema). Em 1981 o Brasil 

institui a Política Nacional do Meio Ambiente por meio da Lei nº 6.938/81 que dispõe 

sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e institui o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formação e aplicação, e dá outras providências. 

Essa é a mais relevante norma ambiental depois da Constituição Federal da 1988, pela 

qual foi recepcionada, considerando que traçou toda a sistemática das políticas públicas 

brasileiras para o meio ambiente. 

Porém, só nas décadas de 1980 e 1990, que a Educação Ambiental passou ser 

conhecida por mais pessoas, nas discussões sobre as questões ambientais é necessário 

considerar os movimentos que ocorreram durante os de 1980 a 1990 que tiveram mútuas 

influências, entre as lutas ecológicas e os movimentos sociais urbanos, os movimentos 

populares, ações políticas da educação popular, da Igreja da libertação e das 

Comunidades Eclesiais de Base (CARVALHO, 2008). Um nome que merece destaque, 

é Francisco Alves Mendes Filho (1944 - 1988), conhecido mundialmente como “Chico 

Mendes”, ele foi um dos maiores ativistas do Brasil, seringueiro e sindicalista, defendia 

a preservação da Amazônia, do meio ambiente e dos seringais amazônicos, ganhou o 

prêmio “Global 500” da ONU devido sua luta em defesa do meio ambiente e da 

Amazônia (ALLEGRETTI, 2002). 

Em 1997, Ministério da Educação elaborou e propôs os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), em que o Meio Ambiente foi considerado um tema transversal que 

deveria estar integrado a todos os níveis de ensino formal, a partir da transversalidade de 

práticas educativas, capazes de criar uma visão global da questão ambiental, tanto de 

aspectos físicos e histórico-sociais, e também as conexões entre a escala local e planetária 

desses problemas (BRASIL, 1997). 

A Constituição Federal de 1988 destaca no artigo 225 que é um direito de todos 

um meio ambiente que esteja ecologicamente equilibrado, sendo de uso comum dos 

povos, é dever do Poder Público e da coletividade defendê-lo e preservar para as gerações 

futuras (BRASIL, 1988). Ainda durante o Governo do então Presidente da República José 

Sarney de Araújo Costa que foi de 1985 a 1990, o Governo lançou o Programa Nossa 

Natureza, também houve a criação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) em 1989 através da Lei nº 7.735. 
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Em 1992 foi criado o Ministério do Meio Ambiente (MMA), em busca de 

promover a adoção de princípios e estratégias, voltadas para o conhecimento, a proteção 

e a recuperação do meio ambiente, com base no uso sustentável dos recursos naturais, 

valorização dos serviços ambientais, inserção do desenvolvimento sustentável na 

formulação e também na implementação de políticas públicas, de modo transversal, 

compartilhada, participativa e principalmente democrática, em todos os níveis e 

instâncias de governo e sociedade. Em 1993 o então Deputado brasileiro Fabio Feldmann 

apresentou o Projeto de Lei – PL 3792/1993 que foi transformada na Lei Ordinária 

9795/1999. A Lei de nº. 9.795, de 27 de abril de 1999, instituiu a Política Nacional de 

Educação Ambiental (PNEA) estabeleceu que:  

Art. 2° - A Educação Ambiental é um componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os 

níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal 

(BRASIL, 1999).  

 

A citada lei também destaca em seu artigo 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 (BRASIL, 1999).  

 

Com isso houve a criação do Órgão Gestor, para coordenar a PNEA em 1999, 

dirigido pelo Ministério do Meio Ambiente e da Educação. O Órgão Gestor é responsável 

por implementar programas e projetos (ProNEA), visando estruturar o sistema nacional 

de Educação Ambiental, bem como promover outros sistemas, como o de Unidades de 

Conservação, de Gerenciamento de Recursos Hídricos e outros que se relacionem com a 

questão ambiental e a educacional (BRASIL, 2001).  

No início dos anos 2000, o Brasil passou a ter um sistema econômico e político 

mais estruturado e fortalecido, isso somado ao competente corpo diplomático elevou a 

situação do país no cenário internacional, principalmente durante o Governo do ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, levando o Brasil ao protagonismo internacional, em 

questões voltadas ao meio ambiente ao desmatamento, servindo de exemplo para a 

comunidade internacional, a taxa de desmatamento na época na Amazônia brasileira 

desacelerou mais de 80%. A partir de 2008, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

começou a publicar listas de municípios que estão apresentando maior perda da sua 

cobertura vegetal, desse modo seria mais fácil o processo de fiscalização (LULA, 2021).  

No Brasil, a Educação Ambiental adota um panorama mais abrangente, pois, não 

se reduz a preocupação a proteção e ao uso sustentável da natureza, ela também incorpora 
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uma proposta voltada a construção de uma sociedade mais sustentável.  Com isso um dos 

seus objetivos é despertar a consciência do ser humano fazendo com que ele entenda que 

é parte do meio ambiente (CRUZ, 2011). Como sabemos, a Educação Ambiental é um 

processo educativo que tematiza o ambiente. Devemos ter claro que, a Educação 

Ambiental é Educação. Neste caso, devemos pensar, qual é o objetivo da Educação? De 

acordo com Saviani (2005) “[...] produzir direta e intencionalmente no indivíduo singular 

a humanidade produzida histórica e coletivamente pelos conjuntos dos seres humanos 

(p.13)”. Este fato possibilita compreender o mundo e sua complexidade. 

Nesse sentido, a Educação Ambiental ocupa-se de questões e dos fenômenos 

sociais, considerando conteúdo, significados, hábitos, crenças e atitudes. Ou seja, quando 

tematizamos o ambiente, devemos considerar os aspectos sociais, as relações humanas 

que estão estabelecidas no planeta, considerando o global e o local. Muitos autores 

categorizaram, de diversas formas, como entender e praticar a Educação Ambiental, a 

exemplo de: Sauve (2005), Tozoni-Reis (2007), Layagues e Lima (2014) e Maia (2015) 

de acordo com seus critérios.  

Desse modo destacamos os autores Layrargues e Lima (2014) que mencionam a 

existência de três principais macrotendências de Educação Ambiental que são: 

conservadora, pragmática e crítica. 

A macrotendência conservadora se caracteriza por evidenciar questões ecológicas 

e comportamentalistas, ela enfatiza a Alfabetização Ecológica em um panorama simplista 

e conceitual, trata-se de uma “prática educativa que tem como horizonte o despertar de 

uma nova sensibilidade humana para com a natureza, desenvolvendo-se a lógica do 

conhecer para amar, amar para preservar”, orientada pela conscientização ecológica e 

tendo por base a ciência ecológica” (LAYRARGUES; LIMA, 2014, p. 27). Como 

exemplo de atividades conservacionistas, podemos destacar as atividades ao ar livre 

como trilhas ecológicas, onde há uma valorização de dimensões afetiva sobre a relação 

com o meio natural.   

A macrotendência pragmática ela abrange a teoria do desenvolvimento 

sustentável e consumo sustentável, “é expressão do ambientalismo de resultados, do 

pragmatismo contemporâneo e do ecologismo de mercado que decorrem da hegemonia 

neoliberal instituída mundialmente desde a década de 1980” (LAYRARGUES; LIMA, 

2014, p. 31). Ela é baseada na utopia do consumo consciente e, se preocupa com a 

produção excessiva de resíduos sólidos. Ela resolve os problemas ambientais de modo 

prático, baseando-se em projetos como fontes de energia alternativa e reciclagem. No 
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âmbito escolar são trabalhados termos com os 3’R, campanhas para evitar o desperdício 

de água e energia elétrica, o meio ambiente natural compreendido como recurso 

(LAYRARGUES; LIMA, 2014).  

Por outro lado, temos, a macrotendências crítica, que busca a transformação e a 

emancipação social. Ela “apoia-se com ênfase na revisão crítica dos fundamentos que 

proporcionam a dominação do ser humano e dos mecanismos de acumulação do Capital, 

buscando o enfrentamento político das desigualdades e da injustiça socioambiental” 

(LAYRARGUES; LIMA, 2014, p. 33). Esta macrotendência referir-se a criticidade frente 

aos problemas socioambientais, apoiando-se a Teoria Crítica, e enfatiza que é necessário 

se conectar ao meio natural por meio mediações sociais, culturais e educacionais, se 

respalda em questões de classe social, familiares, de gênero, nacionalidade e questões 

étnicas. Para Loureiro (2007, p.66) “somos sínteses singulares de relações, unidade 

complexa que envolve estrutura biológica, criação simbólica e ação transformadora da 

natureza”.   

De acordo com Maia (2015), essa teoria crítica considera a problematização de 

práticas sociais, oportunizando a transformação social. Compreendemos que a “Educação 

Ambiental Crítica tende a conjugar-se com o pensamento da complexidade ao perceber 

que as questões contemporâneas, como a questão ambiental, não encontram respostas em 

soluções reducionistas” (LAYRARGUES; LIMA, 2014, p. 33).  

Assim, dentro da Educação Ambiental Critica, precisamos de concepções e de 

metodologias que articulem o social e o ambiental, entendendo-os como um conjunto de 

relações de ordem contraditória. Seguindo este pensamento, podemos classificar a 

Educação Ambiental em duas categorias, como mostra o quadro 2, podem caracterizar as 

formas de se praticar Educação Ambiental no Brasil (MAIA, 2015).  

 

Quadro 2: Categorização de EA Critica segundo Maia (2015). 

Categoria Descrição 

Não crítica e reprodutora A prática educativa não demostra preocupação com questões 

sociais referente a transformação, das relações humanas que 

degradam o meio ambiente. É denominada reprodutora pois 

reproduz modelos que degradam o meio ambiente, mesmo que 

tratem de questões de ordem ambiental 

Crítica e transformadora Envolve as questões de crítica social e histórica, buscando uma 

transformação das relações sociais que tendem a determinar, 

desagregação a destruição ambiental 

Fonte: MAIA, 2015. 

Quando referir-se a crítica transformadora, estamos nos referindo a uma Educação 

Ambiental como uma metodologia, política e crítica, que se pauta em construir uma 
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sociedade sustentável na perspectiva socioambiental, buscando encontrar as causas dos 

problemas ambientais, promovendo modificações nas interações sociais que são as causas 

dos impactos ambientais. Podemos, portanto, compreender a Educação Ambiental Crítica 

como um sistema educativo que busca tematizar a relação sociedade e natureza, 

mostrando as principais causas da crise socioambiental e, evidenciando as consequências 

e formas de enfrentá-las. Ou seja, uma Educação Ambiental que seja crítica, 

emancipatória e transformadora. Assim, de acordo com Loureiro (2012b, p. 88 - 89) ela 

é:  

Crítica — por situar historicamente e no contexto de cada formação 

socioeconômica as relações sociais na natureza e estabelecer como premissa a 

permanente possibilidade de negação e superação das verdades estabelecidas e 

das condições existentes, por meio da ação organizada dos grupos sociais e de 

conhecimentos produzidos na práxis;  

Emancipatória — ao almejar a autonomia e a liberdade dos agentes sociais pela 

intervenção transformadora das relações de dominação, opressão e expropriação 

material;  

Transformadora — por visar a mais radical mudança societária, do padrão 

civilizatório, por meio do simultâneo movimento de transformação subjetiva e 

das condições objetivas (LOUREIRO, 2008; 2004). 

 

Dessa forma, ressaltamos a relevância de uma Educação Crítica, Transformadora 

e Emancipatória, a qual assegure a formação humana unilateral, não se restringindo 

unicamente a questão ambiental, assegurando o acesso ao conhecimento produzido pelo 

ser humano. Saviani (2011, p.13) essa educação se objetiva em duas perspectivas, sendo 

a primeira a que vai identificar "os elementos culturais que precisam ser assimilados pelos 

indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos" e a segunda que irá 

descobrir "formas mais adequadas para atingir esse objetivo." Devemos ter em mente que 

a Educação Ambiental Critica propõe alterações no sistema político, social e econômico 

para que os indivíduos possam interagir de forma equilibrada nos ambientes naturais 

(LOUREIRO, 2007).  

Portanto, a Educação Ambiental crítica apresenta parâmetros conceituais e, dentro 

dos seus fundamentos, ela tem um olhar para a educação como um recurso transformador 

de esfera social, motivado pelo diálogo, pautada nos direitos e deveres do cidadão, na 

concepção do mundo e na complexidade da sua existência. Carvalho (2004) destaca que 

a Educação Ambiental crítica é transformadora e, seu objetivo é proporcionar elementos 

para a formação do indivíduo, sendo este capaz de identificar a dimensão dos conflitos 

socioambientais. Porém, nas instituições de ensino a Educação Ambiental, se mostra de 

forma muito pontual, ingênua e conservadora, não há reconhecimento, por tanto não é 
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reconhecida em todas as esferas, como, por exemplo, problemas socioambientais, desse 

modo há um empecilho para que os educandos se tornem cidadãos críticos.  

Desse modo destacamos que as concepções de Educação Ambiental formal e 

informal são duas modalidades de ensino, muito importantes para a corrente pedagógica 

nos aspectos sociais, ambientais e os culturais, existem diversas definições e correntes 

ideológicas e políticas para estas concepções de ensino, em diferentes ambientes, a 

Educação formal, trata-se daquela fornecida pelas instituições de ensino, onde existem 

um currículo a ser seguido, disciplinas, avaliações e programas, já a educação informal 

trata-se daquela que vai acontecer de modo espontâneo, sendo aquele conhecimento 

passado de geração em geração, o conhecimento aprendido em sociedade, das relações 

do cotidiano, do convívio com as pessoas em diferentes ambientes. Questões ambientais 

e a educação, se se relacionam uma com a outra, são caracterizadas por meio de políticas 

distintas, as quais carecem da ação transformadora do ambiente em que elas estão 

inseridas, por meio da participação responsável de grupos sociais, ou individuais.  

Mesmo com a institucionalização da educação formal, a Educação formal ainda 

enfrenta muitos desafios, como as concepções de caráter hegemônicas que transpõem o 

trabalho pedagógico. Muitas destas concepções não buscam refletir sobre os problemas 

socioambientais junto a um contexto histórico, econômico, político, sociocultural e 

desigualdade social. Loureiro (2019) destaca que os espaços escolares e a educação 

podem vir a se constituir como uma forma de luta pela emancipação, resgatando valores 

em prol da vida diante de todas as suas manifestações e relações.  

Sabemos que o trabalho com a Educação Ambiental dentro dos espaços escolares 

é muito pouco, muitas vezes os espaços escolares demoram muito para trabalhar com 

temas relacionados a Educação Ambiental.  

 

4.3. Possibilidades da educação ambiental na Pré-escola 

A Educação Ambiental deve estar presente no conjunto de práticas pedagógicas, 

e estas atividades devem proporcionar às crianças, saberes sistematizados, saberes que 

integram a elas o seu próprio desenvolvimento junto à sociedade. A Educação Ambiental 

deve ter uma abordagem sistemática e transversal em todas as etapas, modalidades e 

níveis da educação brasileira. Essa abordagem deve assegurar a extensão ambiental de 

modo interdisciplinar nos currículos das diversas disciplinas e das atividades escolares 

(BRASIL, 1999).   
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O Artigo 6º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental 

(DCNEA), destaca que as escolas precisam assumir uma abordagem ambiental que 

pondere a “interface entre a natureza, o sociocultural, a produção, o trabalho, o consumo, 

superando a visão despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista ainda muito presente na 

prática pedagógica das instituições de ensino” (BRASIL, p.2, 2001).  

Se faz necessário reconhecer a Educação Ambiental como um processo mútuo, 

em que os alunos reconhecem o seu papel de integrante no processo de ensino e 

aprendizagem, atuando como membro ativo nos problemas ambientais, buscando sempre 

alternativas e soluções. Assim ele é preparado desde a Educação Infantil para ser um 

agente transformador em uma conduta ética (SOUZA, 2020). 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - DCNEIs 

(2010), a Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, acontece em creches 

e pré-escolas, caracterizadas como espaços institucionais educacionais não domésticos 

que atendem crianças de zero a cinco anos. Esse documento tem em sua definição e 

concepção de criança enquanto: 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas 

que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, 

fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói 

sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2010, 

p. 12). 

 

A Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil defende a 

indivisibilidade das dimensões da criança, sendo estas a “expressivo motora, afetiva, 

cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança” (BRASIL, 2010, p. 19). 

O objetivo das instituições de ensino em Educação Infantil é “ampliar o universo de 

experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando 

novas aprendizagens” (BRASIL, 2018, p. 36).   

Ainda o documento orienta que a proposta pedagógica das instituições de 

Educação Infantil deve garantir à criança a apropriação, renovação e articulação de 

conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, contemplando o 

desenvolvimento integral da criança e o conhecimento de mundo e convívio em 

sociedade (BRASIL, 2010). As DCNEIs orientam que o atendimento da criança deve 

prever o trabalho coletivo, tendo como organização o espaço, tempo e materiais e como 

princípio a indissociabilidade entre cuidar e educar, assegurando a indissociabilidade do 

cuidar e educar, os quais acontecem por meio dos eixos estruturantes do currículo da 

educação infantil, a saber: interações e brincadeiras. 
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É por meio da ludicidade que as crianças podem ampliar seus conhecimentos, 

através da busca e da descoberta, jogos, brincadeiras e experiências que ocorrem as 

vivências e as aprendizagens e a socialização na Educação Infantil. Kishimoto (2010) 

destaca que em todas as culturas há formas de brincar diferentes, sendo a brincadeira um 

ato importante para todas as áreas do conhecimento na Educação Infantil. Deste modo a 

criança aprende a pensar e usa esse conhecimento para descobrir o mundo. 

Por meio de atividades lúdicas a criança desenvolve sua personalidade, 

motricidade, criatividade, sociabilidade, imaginação, possibilita a troca de experiências 

e, essas atividades lúdicas podem estimular o espírito de cooperação e facilitam a 

assimilação de conceitos, além de ser um facilitador de processos de socialização, 

comunicação, de expressão e construção do conhecimento. Brotto (1999), destaca que 

jogos ou atividades lúdicas devem conseguir desenvolver o que ele chama de 

competências compartilhadas, o que é fundamental para uma construção dialógica do 

conhecimento.  

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento implementado 

recentemente, acrescenta, ao que já fora assegurado pelas DCNEIs, os direitos de 

aprendizagem. São eles: o direito a conviver, o direito de brincar, o direito a explorar, o 

direito a participar, o direito a se expressar e o direito a se conhecer. Esses direitos devem 

ser atendidos pela organização curricular proposta pela BNCC, por meio dos cinco 

campos de experiência: O eu, o outro e nós; corpo, gestos e movimentos; traços, sons, 

cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação; espaço, tempo, quantidades, 

relações e transformações. Os campos de experiência objetivam o desenvolvimento de 

afeto, habilidades, valores e atitudes entre as crianças, orientando o trabalho do educador 

infantil para contemplar, em seu planejamento, atividades que levem as crianças a 

interagirem, perceberem e ampliarem suas relações com o mundo, pois:   

 

As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em 

um mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Desde muito 

pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços (rua, bairro, cidade etc.) 

e tempos (dia e noite; hoje, ontem e amanhã etc.). Demonstram também 

curiosidade sobre o mundo físico (seu próprio corpo, os fenômenos 

atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da natureza, os 

diferentes tipos de materiais e as possibilidades de sua manipulação etc.) e o 

mundo sociocultural (BRASIL, 2018, p. 42-43). 

 

Ambas as propostas aqui abordadas orientam o trabalho dos professores da 

Educação Infantil para organizarem e proponham experiências de aprendizagem com 

intencionalidade, promovendo o desenvolvimento pleno das crianças, por meio das 
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interações, brincadeiras e do lúdico, a criança se conhece, conhece e interage com o outro 

e com o mundo (BRASIL, 2018). 

 A partir do que orientam os documentos DCNEIs (2010) e BNCC (2018) sobre 

o atendimento da criança nos espaços da educação infantil e concepção de criança 

enquanto sujeito histórico, considerando que ela é um “[...] ser que observa, questiona, 

levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila valores, que constrói 

conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação e nas 

interações com o mundo físico e social [...]” (BRASIL, 2018, p. 38), nos leva 

problematizar e refletir sobre a Educação Ambiental nos espaços da Educação Infantil.  

Atendendo as orientações pedagógicas trazidas pelas DCNEIs e BNCC, a 

Educação Ambiental tende a se beneficiar de atividades lúdicas, a exemplos em jogos, 

pois por meio de interação e brincadeiras, estimulando a apropriação dos conhecimentos 

abordados e, propiciando a inter-relação com processos naturais dos fenômenos químicos 

e físicos e seus efeitos no meio natural.  

De acordo com Funk (2009) a Educação Ambiental infantil tem fundamental 

importância na formação da consciência sobre a responsabilidade ambiental do ser 

humano, assim cada cidadão consegue compreender qual é a sua responsabilidade na 

preservação e cuidados com o mundo. Na visão desse autor, ele afirma que o indivíduo 

leva consigo o conhecimento e assim utiliza durante toda a sua vida.  

A Educação Infantil é um privilégio que propicia a criança ter contato com o meio 

natural. Assim que a criança adentra ao berçário, ele já está apto a ter contato com a 

natureza, podendo levá-los ao ambiente externo ou até mesmo trazer elementos naturais 

para dentro da sala como, flores e folhas, com esse material coletado é possível trabalhar 

as formas, cores, texturas e tamanhos. Com os alunos maiores é possível trabalhar os 

tipos de solo, por exemplo, podem a partir de uma Educação Ambiental mais abrangente, 

onde as crianças participem como cidadãos em discussões com questões socioambientais, 

assim podemos destacar que Educação Ambiental fortalece valores e atitudes que 

proporcionam mudanças frente a realidade social e aspectos naturais (JARDIM, 2009). 

Muitos Centros de Educação Infantil, realizam a elaboração de hortas orgânicas 

e, isso faz com que as crianças participem de todas as fases da construção da horta, como 

mexer na terra, plantar, cuidar e colher. Assim elas entendem e compreendem a 

necessidade do contato com a terra, sendo este um contato fundamental, a fim de formar 

indivíduos conscientes no que diz respeito a um meio ambiente saudável. Uma prática 

como esta, também favorece o aprendizado do trabalho em equipe, eles aprendem como 
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cooperar com o colega, os alunos, e se tornam mais atentos, apreendem a se preocupar 

com o meio o qual estão inseridos.   

Outro tema que pode ser trabalhado exemplo é a questão dos resíduos sólidos, 

algo presente no dia-a-dia de todos nós. Esse tema pode ser trabalhado com as crianças 

de forma interdisciplinar, por meio de oficinas, como a confecção de objetos como 

brinquedos. O educador pode trabalhar dentro da oficina propostas, a questão da maneira 

correta de descarte desses resíduos sólidos, recorrendo a imagens que mostram, o que 

ocorre quando esse resíduo é descarado incorretamente, ocasionando acúmulo de lixo, 

em rios, bueiros e mares. Esse tipo de atividade tende a favorecer mudanças no 

comportamento das crianças em atitudes dentro e fora do âmbito escolar, como, por 

exemplo, ele entende a importância de descartar corretamente, nas lixeiras das vias 

públicas e da sua própria casa, os resíduos produzidos por eles (SILVA, 2007).  

Outro assunto que pode ser trabalhado com as crianças, voltados para uma 

mudança de hábitos, semelhante a que eles realizem escolhas mais sustentais junto a 

sociedade, seria trabalhar com o consumismo infantil. Muitas vezes o consumismo 

infantil e seus hábitos se destacam pela influência dos cenários de abrangência político e 

socioeconômico que podem interferir na adoção ou não nesse processo de escolha, em 

função de um paradigma voltado à interferência sobre o comportamento do indivíduo em 

detrimento do quanto os ambientes microssocial e macrossocial podem afetar o seu 

padrão consumista.  

Observa-se a pluralidade do campo do consumismo infantil, passando desde a 

organização dos sistemas alimentares, pela visão da sociologia e o desenvolvimento 

sustentável. Muitas vezes o consumismo infantil é determinado pelo ambiente, como 

escolas, mercados e restaurantes, shoppings, locais bastante frequentados pelos pais das 

crianças (SCHWARTZ, 2017).  

Mais quais seriam os fatores que podem influenciar o consumo da criança, 

resultando em escolhas, assim, direcionar intervenções para os locais onde os pequenos 

consumidores são expostos a tais influências. Podemos citar como exemplo a disposição 

dos alimentos e brinquedos de forma estratégica dentro dos estabelecimentos, assim 

como a altura da própria prateleira; a presença ou não de cantinas dentro de escolas; fast 

food ou lojas de brinquedos próximos às escolas; doces e brinquedos próximos aos caixas 

de pagamento nos mais diversos tipos de estabelecimentos comerciais. Ademais, o uso 

de estratégias agressivas de marketing pelas grandes multinacionais se configura um 

importante determinante para a definição do ambiente consumista, além de determinantes 
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socioculturais, influenciando diretamente as crianças, como quando se usam 

figuras/desenhos/personagens conhecidos delas nas campanhas publicitárias. 

(MARIATH, 2021).  

Os documentos discutidos trazem orientações específicas, no entanto, apenas citar 

documentos e leis, não podem garantir que eles sejam compridos em âmbito escolar 

(SILVA; LOUREIRO, 2019), principalmente em questões relacionadas a Educação 

Ambiental. Portanto, sua inserção neste ambiente necessita ultrapassar o objetivo de 

apenas cumprir o que é estabelecido em leis e documentos. Alguns obstáculos que a 

Educação Ambiental vem enfrentando nas escolas seria o pouco espaço destinado a ela, 

ficando restrita à formação inicial de professores, não ocorrendo a formação continuada 

necessária, com o desenvolvimento de atividades como oficinas, projetos de extensão por 

instituições externas a comunidade escolar (SOUZA, 2020).   

A Educação Ambiental na universidade tende a oportunizar mudanças de 

paradigmas, no qual a ação educativa dá a oportunidade para os futuros professores a 

mudar o seu pensamento racionalista para um pensamento mais complexo, em que 

ocorrerá a compreensão de bases históricas e sociais, ou seja, propicia uma mudança de 

atitudes. 

Deste modo podemos destacar que é incontestável que a Universidade tem um 

papel social responsável não só na formação como também na atuação desses 

professores: 

  

Uma formação inicial que contemple princípios básicos da EA e metodologias 

diferenciadas de trabalho neste campo pode alicerçar a construção de concepções e, 

consequentemente, de práticas de EA na escola que contribuam para a formação de 

sujeitos socioambientais. Tal formação permite a percepção do caráter transversal, 

interdisciplinar e transdisciplinar da EA, o que possibilita a construção de concepções e 

práticas que ultrapassem os muros disciplinares e escolares (ARAÚJO; DE FRANÇA, 

2013, p. 249). 

 

Segundo Tozoni-Reis (2012), é indispensável, que sejam articuladas políticas 

públicas de Educação Ambiental junto aos documentos norteadores para a formação de 

professores, sendo de extrema importância a inserção da Educação Ambiental nas 

Universidades para fortalecer a formação dos acadêmicos, os quais ao adquirir 

conhecimentos científicos, críticos e reflexivos, oportunizam práticas pedagógicas mais 

consistentes e autônomas, pois preparar os educadores é preparar as novas gerações, 

capazes de agir com responsabilidade e sensibilidade frente as questões socioambientais. 
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4.4. Formação do pedagogo e a sua relação com a temática ambiental 

 

A Pedagogia é reconhecida, tanto em sua identidade, bem como em sua 

materialidade, como campo científico e profissional (LIBÂNEO, 2011). Enquanto 

Ciência da educação, a Pedagogia, obrigatoriamente, conversa com outras áreas de 

conhecimentos, a exemplo da Filosofia, Sociologia, Psicologia, Política, Antropologia, 

História, Linguística, Ambiental-Ecológica, entre outras (BRASIL, 2006). Essa relação 

da Pedagogia com outras áreas de conhecimento, presentes nas disciplinas denominadas 

“Fundamentos da Educação” possibilita ao pedagogo, em sua formação inicial, um 

repertório de conhecimentos teóricos e práticos, visando a interpretação e transformação 

da realidade social. Assim, a Pedagogia, considerada Ciência da Educação, necessita estar 

ligada ao saber produzido socialmente. 

No Brasil, a partir da década de 1930, havia muitas discussões referentes à 

formação dos profissionais para atuarem na educação básica, além da necessidade de 

formar profissionais para atuarem junto administração escolar. Dessa forma ocorreram 

também, diversas transformações, como no setor econômico, político e social, com isso 

o mercado de trabalho passou a exigir um maior nível de escolaridade (MARTELLI, 

2004). 

Para atender a necessidade de formar profissionais para atuarem como técnicos 

em educação, pelo Decreto-Lei nº 1.190 de 04 de abril de 1939.  

 

Inicialmente, o curso de Pedagogia não era voltado à formação de professores 

para o ensino primário, estando atrelado à formação de bacharéis e licenciados 

em Pedagogia para assumirem papéis de educadores que executassem funções 

de administração, planejamento, orientação, supervisão e avaliação, tanto no 

Ministério da Educação (MEC) quanto em secretarias estaduais e municipais 

de educação, e de professor nas escolas normais (SANT´ANA, 2017, p. 201). 

 

O Decreto-Lei nº 1.190 de 04 de abril de 1939, criou o modelo conhecido como 

“esquema 3+1”. Durante os três primeiros anos de formação ocorria os estudos voltados 

para as disciplinas de Pedagogia que eram os fundamentos da educação e um ano era 

dedicado ao curso de didática, a finalidade era preencher os cargos técnicos em educação 

(SAVIANI, 2020).  

De acordo com Ribeiro (2013), o curso de Pedagogia passou então a ser um 

importe instrumento na formação de docentes no Brasil, porém, com o passar do tempo 
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houve a necessidade de realizar ajustes no currículo do curso, algumas mudanças estão 

presentes no Parecer/CFE 251/62 que instrui o curso para à:  

 

[...] à formação do "técnico em Educação" e do professor de disciplinas 

pedagógicas do Curso Normal, por meio do bacharelado e da licenciatura, 

respectivamente. O currículo para o bacharelado tinha um mínimo fixado em 

sete matérias, cinco obrigatórias  Psicologia da Educação, Sociologia (Geral, da 

Educação), História da Educação, Filosofia da Educação e Administração 

Escolar, e duas opcionais entre: História da Filosofia, Biologia, Estatística, 

Métodos e  Técnicas de Pesquisa Pedagógica, Cultura Brasileira, Educação 

Comparada, Higiene Escolar, Currículos e Programas, Técnicas Audiovisuais de 

Educação, Teoria e Prática da Escola Média e Introdução à  Orientação 

Educacional. Seria conferido o diploma de licenciado ao aluno que cursasse 

Didática e Prática de Ensino. (p.2). 

 

Depois do Parecer 251/62, o Conselho Federal de Educação aprovou o Parecer 

CFE nº 252/69 que foi inserido à Lei Federal nº 5.692/71. Esse parecer estabelecia qual 

seria a duração os conteúdos abordados no curso, havendo também a distinção entre 

licenciados e bacharéis, ou seja, estabelecendo que o curso poderia habilitar docentes 

para serem professores em disciplinas pedagógicas, além de serem especialistas em 

questões administrativas e supervisão pedagógica no âmbito escolar (SAVIANI, 2020).  

O Parecer CFE n. 252/1969 e Resolução CFE no decreto 02/1969, ficou em 

vigência até que ocorreu a aprovação em 1996 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB, 9394/96. Essa lei promoveu uma série de mudanças sobre a educação 

no Brasil. Sobre a formação dos docentes para atuar na Educação Básica, pelo Art. 62, 

ficou definido que: “A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á ao 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação [...]” (BRASIL, 1996). 

Um marco historio para o curso de Pedagogia no país foi a aprovação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia – DCNP, por meio da 

Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006. Essa resolução define o curso de 

Pedagogia como licenciatura, com exercício do magistério na Educação Infantil e Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de 

Educação Profissional, na área de serviços e apoio escolar e demais áreas, que sejam 

previstos conhecimentos pedagógicos, sendo a docência a base do curso de Pedagogia 

(CNE, 2006). O curso de Pedagogia é estruturado atendendo os três núcleos pré-definidos 

pelas DCNCP (2006), a saber:  

Núcleo de Estudos Básicos - trata da formação para aplicação de princípios, 

concepções e critérios de diferentes áreas de conhecimento. A exemplo da aplicação de 
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gestão democrática em espaços escolares e não-escolares, observação, planejamento, 

análise, implementação e avaliação de processos educativos e a utilização de 

conhecimento multidimensional sobre o ser humano.  

Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos - trata sobre processos 

educativos e de gestão em diferentes situações institucionais, sejam estas: escolares, 

comunitárias, assistenciais, empresariais e outras. Envolve a avaliação, criação e uso de 

textos, materiais didáticos e de estudo, além de procedimentos que contemplem a 

diversidade cultural e social brasileira. 

Núcleo de Estudos Integradores – contempla a oportunidade de participação em 

seminários e estudos curriculares, projetos de iniciação científica, monitoria e extensão, 

orientados pelo corpo docente da instituição ofertante do curso, além de atividades 

práticas que assegurem a experiência do graduando.  

Após conhecer a abrangência da formação do pedagogo e sua área de atuação, 

buscamos compreender se a Educação Ambiental é contemplada em sua formação. Desse 

modo, selecionamos um curso de Pedagogia ofertado por uma Instituição de ensino 

superior no Estado do Paraná.  

Sobre o Curso estudado, ofertado tanto no período matutino como no noturno. 

Conta com a oferta de quarenta vagas anuais para cada período. Sua carga horária é de 

3.213 horas e desse total, 20% pode ser ministrada na modalidade de ensino à distância. 

Conta com 34 disciplinas, divididas em 4 series anualmente o curso dessa instituição tem 

período de integralização mínima de 4 anos e máxima de 7 anos. Enquanto objetivo, o 

Curso estabelece: 

  

Formar professores e pedagogos para exercer funções da docência e da gestão 

educacional na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

(crianças e jovens e adultos) e na gestão da Educação Básica e em contexto 

não-escolares, nos quais sejam previsos processos educativos que requerem 

conhecimentos pedagógicos (XXXX, 2018). 

 

No Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura, é 

enfatizado que a matriz curricular foi desenvolvida de acordo com Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Licenciatura em Pedagogia, instituído pela Resolução CNE/CP 

nº 1 de 15 de maio de 2006 e a Resolução CNE/CP Nº 2, de 1º de julho de 2015, do 

Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno que instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação inicial ao nível superior e para a formação continuada. 
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Após conhecer o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), fizemos uma busca nos 

Plano de Ensino, para identificar se havia alguma disciplina que abordasse a EA. Nessa 

investigação selecionamos o Plano de Ensino da Disciplina de “Prática de Ensino de 

Ciências da Natureza” (2021).  

 

Quadro 3: Elementos que compõem o Plano de Ensino do curso de Pedagogia em estudo.  
Disciplina 

Duração e carga 

horária 

Ementa conteúdos programáticos 

 

 

Prática de ensino de 

ciências - 85h/a 

 

 

 

EMENTA: 

Construção do conhecimento científico. Concepções, conceitos científicos e 

metodologia que orientam o ensino de ciências. O conteúdo de ciências na 

Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental e sua relação sobre 

questões metodológicas, espaços ambientais e ecológicos de valorização da vida, 

de preservação da natureza, de reservas e de espécies em extinção. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

1. Breve histórico e concepções teórico-metodológicas do ensino de Ciências da 

Natureza no Brasil.  

1.1. História do ensino de Ciências da Natureza nos primeiros anos da 

Educação Básica.  

1.2. Perspectivas para o ensino de Ciências da Natureza: CTS (Ciência, 

Tecnologia e Sociedade), alfabetização científica, Educação Ambiental, 

Ciências por investigação.  

2.Ciências Naturais na Educação Infantil. 

2.1. Propostas curriculares e pedagógicas da Educação Infantil sobre 

“Natureza e Sociedade” e (Diretrizes Curriculares Nacionais e Base 

Nacional Comum Curricular).  

2.2. A construção dos conceitos científicos na Educação Infantil: ser 

humano e saúde; seres vivos e ambiente; objetos e suas transformações.  

2.3. Planejamento de atividades, procedimentos, recursos didáticos e 

avaliação em Ciências Naturais na Educação Infantil (histórias infantis, 

jogos, blocos lógicos, atividades experimentais, aula passeio).  

 

3. Ciências Naturais nos anos iniciais do Ensino Fundamental e na modalidade da 

Educação de Jovens e Adultos. 

3.1. Propostas curriculares e pedagógicas do ensino de Ciências da 

Natureza: Base Nacional Comum Curricular, Orientações Pedagógicas 

para os anos iniciais do estado do Paraná, proposta curricular do 

Município [...] Documentos do Pacto Nacional de Alfabetização de idade 

certa, Diretrizes Curriculares da EJA.  

3.2. Noções dos conteúdos específicos de Ciências da Natureza: Matéria 

e Energia; Vida e Evolução, Terra e Universo.  

3.3. Planejamento de atividades, procedimentos, recursos didáticos e 

avaliação em Ciências Naturais (histórias infantis, jogos, oficinas, aula 

passeio, livros didáticos e outros). 

Fonte: autora, 2022. 
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No que diz respeito a Educação Ambiental a temática pode ser trabalhada na 

disciplina Prática de ensino de ciências conforme o quadro 3, está no conteúdo 

programático 1.2. Perspectivas para o ensino de Ciências da Natureza, junto a temas 

como Ciência, Tecnologia e Sociedade, alfabetização científica e Ciências por 

investigação, destacamos que esta disciplina prepara o futuro professor para trabalhar 

com o ensino de Ciências na educação básica, anos inicias, assim “Cabe ao professor 

orientar os alunos sobre o que e onde observar, de modo que se coletem dados importantes 

para as comparações pretendidas, pois a habilidade de observar implica um olhar atento 

para algo que se tem a intenção de ver” (BRASIL, 1997, p. 66). 

Destacamos que a disciplina a qual estudamos o plano de ensino é condescendente 

à Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental. Ainda dentro da disciplina observamos que houve 

a divisão dentro dos conteúdos programáticos em três núcleos, sendo ele: Breve histórico 

e concepções teórico-metodológicas do ensino de Ciências da Natureza no Brasil, 

Ciências Naturais na Educação Infantil e o Ciências Naturais nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e na modalidade da Educação de Jovens e Adultos. 

 

5. PERCURSO METODOLÓGICO  

  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que segundo Minayo (2012) é uma 

abordagem de pesquisa que se ocupa com o nível particular e racional da realidade social, 

tratado por meio da história, dos significados, dos motivos, crenças, valores e dos atos 

sociais. Portanto, uma pesquisa qualitativa está voltada as ciências sociais e educacionais 

em um nível de realidade que não se pode ser quantificada. 

Esta pesquisa teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estadual Do Centro Oeste - UNICENTRO, com o parecer nº. 4.619.359 no dia 29 de 

março de 2021. O Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), destinado aos 

participantes (Anexo 1), foi enviado para o e-mail pessoal de cada aluno, para que todos 

estivessem cientes sobre a pesquisa.   

 

5.1. Levantamento Bibliográfico  

 

Foi realizado uma revisão bibliográfica, que de acordo com Lakatos e Marconi 

(2012), “trata-se de levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, 
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revistas, publicações avulsas e imprensa, sua finalidade é colocar o pesquisador em 

contato direto com tudo o que foi escrito sobre determinado assunto”.  Esse levantamento 

tem como justificativa, a atualidade e relevância sobre questões ambientais. Segundo 

Creswell, (2010, p. 55):  

 

Uma revisão da literatura significa localizar e resumir os estudos sobre um 

tópico. Com frequência esses são estudos de pesquisa (desde que esteja 

conduzindo um estudo de pesquisa), mas podem também incluir artigos 

conceituais ou reflexões que proporcionem estruturas para se pensar sobre os 

tópicos. 

 

Nosso objetivo foi fazer um panorama das pesquisas realizadas sobre a tema da 

Educação Ambiental junto a educação infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental e 

também à formação de professores, compreendendo como a temática foi trabalhada. 

Delimitamos a buscar por artigos publicados no período entre 2000 a 2020. Todos 

os artigos foram elencados por meio dos periódicos como a Revista Brasileira de 

Educação Ambiental, Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental 

(REMEA) e Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Esses periódicos foram 

escolhidos, devido à publicação de seus artigos serem sobre a Educação Ambiental e 

práticas pedagógicas, utilizando como termo de busca Educação Ambiental e Educação 

Infantil, Educação Ambiental e Anos Iniciais e Educação ambiental e o Pedagogo. Os 

trabalhos identificados (Anexo 2), foram realizados com professores e alunos da 

educação básica de diversas regiões do Brasil.   

 

5.2. Participantes da pesquisa   

  

 O participante de uma pesquisa é definido como uma pessoa, fenômeno ou um 

fato que se deseja saber algo (AGUIAR, 2008). Os participantes dessa pesquisa foram 

convidados a participar voluntariamente, constituindo-se de acadêmicos do 4º ano, curso 

de Pedagogia de uma Universidade Estadual do Paraná. Optamos por escolher o 4º ano, 

pois eles já têm experiência na educação infantil e nos, 1º ao 5 º ano do ensino 

fundamental, referentes aos seus estágios, e muitos já atuam como professores. Estes 

alunos foram denominados participantes “A” para os alunos da turma de 2021 e 

participantes “B” para a turma de 2022.   

O contato com os acadêmicos que participaram dessa pesquisa foi feito sob 

supervisão da professora Dra. Maria Josélia Zanlorenzi, coorientadora desta pesquisa, 
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mediante autorização da chefia do departamento e da divisão de apoio acadêmico (DIAP) 

da instituição onde a pesquisa foi desenvolvida.  

 

5.3. Instrumentos da pesquisa   

  

A presente pesquisa utilizou como instrumentos de pesquisa o questionário e o 

grupo focal. 

   

5.3.1 Questionário 

 

O questionário é um instrumento que visa levantar informações de uns grupos 

representativos da população a ser estudada, sendo considerado um ótimo instrumento 

quando pretendemos levantar dados sobre um tema em específico. Construir um 

questionário consiste em transformar os objetivos específicos da pesquisa em pontos 

muito bem redigidos (GIL, 1987). O uso do questionário facilita a forma de investigar 

um grande grupo de pessoas, em um curto período. Devemos entender que o uso do 

questionário favorece os estudo exploratório a fim de confirmar se o tema pesquisado é 

oportuno ou não para depois expor o resultado para a comunidade, buscando a solução 

para o problema. 

O questionário aplicado aos alunos do 4º do curso de Pedagogia, trata-se de um 

questionário semiaberto composto de seis perguntas. A seguir, apresentamos as perguntas 

com seus respectivos objetivos específicos:  

1. O que é meio ambiente para você? Objetivo: Identificar quais as concepções 

de ambiente dos alunos, participantes da pesquisa.  

2. O que você considera um problema ambiental? Objetivo: Investigar quais 

são os principais problemas ambientais ou socioambientais identificados 

pelos participantes.  

3. Durante toda a sua graduação você participou de alguma atividade que 

abordava o meio ambiente ou Educação Ambiental? Sim ( ) Não ( ). 

Objetivo: Investigar se os participantes tiveram experiências prévias 

relacionadas a temática ambiental.   

4. Você aborda a Educação Ambiental nas suas aulas? Em caso afirmativo, 

encontra dificuldades? Se sim, quais? Sim ( ) Não (  ). Objetivo: Investigar 

se os participantes demonstram iniciativas práticas em relação a temática.  
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5. Sobre os seguintes temas ambientais, você considera que conhece: resíduos 

sólidos, reciclagem, recursos hídricos, tratamento de esgoto, poluição 

industrial, Biodiversidade, sustentabilidade, injustiça social, Mudanças 

climáticas, Agrotóxicos, problemática socioambiental.  

Pouco (  ) Razoável (  ) 

Suficiente para utilizar em sala de aula (  ) 

Profundamente (  ) 

Esse conhecimento foi adquirido no seu curso? Sim (  ) Não (  ). Objetivo: 

Investigar a percepção sobre o nível de conhecimentos dos participantes 

sobre os principais problemas socioambientais da atualidade.   

6. Quais disciplinas você acha que podem trabalhar as questões ambientais? 

Objetivo: Investigar se o entendimento dos participantes sobre a temática 

ambiental é interdisciplinar ou não.  

  

5.3.2. Grupo Focal  

 

Morgan (1997) define um grupo focal como um processo para pesquisas 

qualitativas, com base em entrevistas grupais, obtendo dados importantes por meio da 

comunicação em grupo. Ainda, segundo o autor, o grupo focal é uma metodologia, que 

vai desde a observação participante até uma entrevista em maior profundidade, podendo 

o grupo focal ser utilizados para diversas finalidades.  

De acordo com Dal’igna (2012), o grupo focal se diferencia das outras técnicas, 

pois produz informações por meio de diálogos entre os participantes de um mesmo grupo, 

em busca de ideias contraditórias com consensuais. Essa técnica nos possibilita na 

compreensão dos sentimentos que podem influenciar ou motivar o porquê daquele 

posicionamento (GATTI, 2005). O principal objetivo de um grupo focal é apurar dados 

mais detalhados para um tópico específico, determinado pelo pesquisador, orientador, 

coordenador ou pelo moderador do grupo, por um grupo como membros distintos, no 

qual o moderador busca extrair os dados capazes de auxiliar e entender as concepções, 

modo de agir, crenças sobre um tema, serviço ou produto (MENDES, 2009).  

Quando nos referimos a um grupo focal podemos entender que é uma estratégia 

para coletar dados, pois permite agrupar diversas opiniões e depoimentos e uma única 

vez, recorrendo a uma entrevista coletiva semiestruturada, com foco em um determinado 

tema, neste caso o papel do pesquisado é atuar como moderador do grupo conduzindo o 
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encontro, devendo observar e avaliar as reações do grupo com o tema sugerido (FLICK, 

2004), porém para ocorrer a formação do grupo é necessário que os participantes tenham 

interesse pelo tema proposto e esse grupo deve conter de 6 a 12 participantes apenas 

(OLIVEIRA, 2020).   

De acordo com Merton (1984), os grupos focais têm sua utilidade em pesquisas 

exploratórias ou avaliativas, podendo também ser usados como técnica de complemento 

as pesquisas de caráter quantitativas. Esse é um instrumento de pesquisa muito utilizado 

para pesquisas de mercado e pesquisas eleitorais, nas quais os resultados esperados não 

consideram a faixa etária de idade ou origem social dos indivíduos que foram 

entrevistados.  

O grupo focal foi realizado com os alunos do 4º da Turma de 2021 do curso de 

Pedagogia uma Universidade Estadual do Paraná. Ocorreram dois encontros de modo 

remoto, por meio da plataforma Google Meet, considerando o cenário da pandemia. As 

discussões foram direcionadas por duas questões no grupo focal, a saber. O que é meio 

ambiente para você? 2. O que você considera um problema ambiental? Os encontros 

foram gravados sob autorização de todos os participantes do grupo, a fim de registrar 

aspectos dos encontros que poderiam passar despercebidos pela pesquisadora.  

O grupo focal teve por objetivo preencher as lacunas identificadas no 

questionário. Este consistiu de uma roda de conversa em que foram debatidos elementos 

frágeis identificados no questionário. Dessa forma, foi possível ampliar o conhecimento 

dos participantes e, simultaneamente, aprofundar o nosso entendimento sobre seus 

conhecimentos e fragilidades. No âmbito da pesquisa, nos interessa especificamente a 

ampliação da nossa compreensão sobre os participantes. 
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5.4. Etapas da pesquisa 

  

A pesquisa foi estruturada nas etapas descritas na Figura 1:  

Figura 1: Etapas da pesquisa desenvolvida. 

Fonte: Autora, 2022. 

Para analisar as informações obtidas ao longo desta pesquisa, nos apoiamos na 

análise de conteúdo descrito por Bardin (2011, p.44). Um dos objetivos dessa análise é 

compreender de modo crítico um determinado fenômeno a partir da análise das 

significações. Para tanto, Bardin (2011) recomenda seguir etapas básicas, sendo ela a pré-

análise (leitura exaustiva do material em análise), exploração do material (construção do 

corpus de análise) e tratamento dos resultados obtidos (interpretação e organização em 

categorias). 

Na primeira etapa o objetivo é a leitura flutuante, sendo em que se determina o 

corpus da pesquisa, devendo ser construído com base na exaustividade, 

representatividade, homogeneidade e pertinência. Na sequência busca-se a formulação 

de hipóteses e objetivos e pôr fim a referência dos vestígios e elaboração de indicativos. 

Segundo Bardin, “desde a pré-análise devem ser determinadas operações de 

recorte do texto em unidades comparáveis de categorização para análise temática e de 

modalidade de codificação para o registro dos dados” (BARDIN, 2011, p. 130). Durante 

esta fase fizemos as leituras e a separação dos documentos escolhidos para a análise e 

coleta de dados.  
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A fase de exploração do material corresponde a operações de codificação em que 

é feito um recorte das unidades de registro e de contexto. Já na fase de exploração do 

material, o qual é a análise de conteúdo propriamente dita, Bardin (2011) enfatiza que os 

resultados brutos devem ser tratados de modo que estes fiquem significativos e válidos.  

A terceira etapa refere-se à categorização, que consiste em uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, em seguida, 

por reagrupamento com critérios previamente definidos (BARDIN, 1977). Nesta 

pesquisa, utilizamos categorias pré-definidas conforme o referencial Layrargues e Lima 

(2014), que categorizaram as macrotendências da Educação Ambiental e as respectivas 

concepções de ambiente adotadas.  

A macrotendência conservadora se caracteriza por evidenciar a dimensão 

ecológica e a perspectiva comportamentalista de ensino, enfatizando a Alfabetização 

Ecológica em um panorama simplista e conceitual. Trata-se de uma prática educativa que 

prioriza o despertar a sensibilidade humana para com a natureza, articulando-se com a 

lógica do “conhecer para amar, amar para preservar”, orientada pela conscientização 

ecológica (LAYRARGUES; LIMA, 2014, p. 27). A concepção de ambiente adotada por 

essa macrotendência é “natureza”. 

A macrotendência pragmática articula-se com a ideia de desenvolvimento 

sustentável e consumo sustentável, “é expressão do ambientalismo de resultados, do 

pragmatismo contemporâneo e do ecologismo de mercado que decorrem da hegemonia 

neoliberal instituída mundialmente desde a década de 1980” (LAYRARGUES; LIMA, 

2014, p. 31), a concepção de ambiente adotada por essa macrotendência é o ambiente 

como “recurso”. 

Por outro lado, a macrotendências crítica, busca a transformação e a emancipação 

social, ela “apoia-se com ênfase na revisão crítica dos fundamentos que proporcionam a 

dominação do ser humano e dos mecanismos de acumulação do Capital, buscando o 

enfrentamento político das desigualdades e da injustiça socioambiental” 

(LAYRARGUES; LIMA, 2014, p. 33). O ambiente nesse caso é entendido como 

“socioambiental”. 

A categorização das concepções de ambiente dos entrevistados, apresentadas nos 

quadros 1 e 2, foram inspiradas nas macrotendências de Layargues e Lima (2014), mais 

especificamente nas concepções de ambiente. 

 

 



39  

  

 

Quadro 4: Categorias que emergiram, a partir da análise da questão 01, junto com a 

descrição e exemplos.  

Categorias Descrição Exemplos 

Natureza Quando se aborda 

dimensões naturais, 

fatores bióticos e 

abióticos.  

Água, ar, solo, flora e fauna. 

Ambiente como espaço 

físico 

Quando se aborda 

dimensões de ambiente 

onde o indivíduo está 

inserido.  

Sala de aula e ambiente de trabalho 

Socioambiental Quando se aborda 

dimensões naturais e 

sociais.  

Problemas sociais e ambientais 

Fonte: Autora, 2022.  

 

Quadro 5: Categorias que emergiram, a partir da análise da questão 02, junto com a 

descrição e exemplos.  

Categorias Descrição Exemplos 

Exemplo de problemas 

socioambientais 

Quando se aborda 

dimensões sobre 

atividades causadoras dos 

impactos ambientais no 

planeta.  

Poluição atmosférica, desmatamento e 

desigualdade social.  

Causas dos Problemas 

Ambientais 

Quando se tenta justificar 

as causas dos problemas 

ambientais.  

Falta de fiscalização.  

Interferência na vida 

humana e no ambiente 

Quando se aborda 

dimensões que afetam a 

qualidade de vida.  

Tratamento de água e mudanças 

climáticas.  

Fonte: Autora, 2022.  

 

5.5. Descrição do produto educacional    

 

 Para o desenvolvimento do produto educacional que é pré-requisito do Programa 

de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da UNICENTRO, escolhemos 

um produto educacional em formato de livro eletrônico, por ser algo mais acessível e 

devido seu baixo custo de produção. Além disso, ele permite aulas mais dinâmicas, pois 

os alunos podem buscar por palavras-chave no livro, devido ao seu formato digital. Outra 
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vantagem é que pode ajudar no desenvolvimento da consciência ambiental, pois não é 

necessário, realizar a impressão e, dessa forma, não ficamos refém do papel, estando 

sempre ao nosso alcance por meio de tablets, notebook e celulares em qualquer lugar.  

Esse material foi pensado a partir dos resultados dessa pesquisa, ou seja, visando 

suprir as fragilidades que emergiram dos participantes da pesquisa. Entre as fragilidades 

destacam-se: concepção de meio ambiente reduzida à natureza, concepção de Educação 

Ambiental conservadora, falta de clareza sobre causas e consequências da problemática 

ambiental, desconhecimento sobre as políticas de Educação Ambiental. Para suprir essas 

lacunas, nos apoiamos nos seguintes autores: Capra (1988), Reigota (1991), Dias (2000), 

Sauvé (2000), Sato (2002), Dashefsky (2001), Layrargues (2004), Lima (2004), Carvalho 

(2004), Guimarães (2006), Tozoni-Reis (2008) e Loureiro (2012).  

O material foi desenvolvido especialmente para os pedagogos atuantes da 

educação básica ou em formação inicial, tentando suprir um pouco dos problemas 

relacionados a educação básica em escolas públicas, como a carência de material didático 

apropriado a determinados temas. 

O livro eletrônico conta com 6 capítulos, que buscam fornecer explicações para 

um melhor entendimento sobre as concepções de Educação Ambiental e meio ambiente. 

Inicialmente ele começa com uma pergunta de reflexão: sempre que pensamos em 

ambiente, o que vem à sua mente? 

No primeiro capítulo, abordamos o que é meio ambiente, explicando como o meio 

ambiente pode ser concebido de diversas formas conforme a percepção de cada um. O 

segundo capítulo aborda as correntes, vertentes e macrotendências de Educação 

Ambiental. Já o terceiro capítulo fala sobre os Problemas Ambientais, causas e 

consequências. Ele faz uma abordagem sobre a descontextualização voltada à 

complexidade das reais causas e consequências dos problemas socioambientais.  

O quarto capítulo traz as características da Educação Ambiental segundo a 

Conferência de Tbilisi, que ocorreu em 1977, na ex-União Soviética. Ao longo desse 

capitulo mostramos que a Educação Ambiental é um processo, com oito principais 

características. O quinto capítulo traz a legislação brasileira conforme a Lei Federal n. 

9.795, instituída em 1999 e ainda neste capítulo são abordados os tipos de Educação 

Ambiental em espaços formais e não formais. O sexto e último capítulo traz 4 propostas 

de atividades sobre Educação Ambiental, retiradas de cartilhas e sites da internet.  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 Este item está organizado em duas partes: a primeiro trata-se dos resultados da 

aplicação do questionário junto a acadêmicos do 4º ano de pedagogia de 2020, e a segunda 

trata-se da análise do grupo focal realizado com os acadêmicos do 4º ano da turma de 

2021 de pedagogia da Universidade Estadual na qual ocorreu a pesquisa.  

 

6.1. Percepção dos acadêmicos de pedagogia sobre a contribuição do curso de 

pedagogia para a formação ambiental.  

Responderam ao questionário 29 acadêmicos. Na primeira pergunta que versava 

sobre a concepção de meio ambiente dos acadêmicos, emergiram três categorias, em que 

a grande maioria entende o meio ambiente apenas como natureza, ou seja, restringindo a 

seus aspectos naturais, biológicos e físicos. Esse olhar remete a uma visa dicotômica, em 

que sociedade está de um lado e a natureza de outro, o ser humano não é entendido como 

parte do meio ambiente.  

 

Tabela 1: Categorias que emergiram, a partir da análise da questão 01: “O que é meio 

ambiente para você?” 

Categorias Frequência absoluta Exemplos das Respostas 

Natureza 20 Toda flora e fauna e locais onde o 

homem não modificou. 

Ambiente como espaço 

físico 

6 Ambiente é onde você está. O ambiente 

de trabalho e ambiente de estudo. 

Socioambiental 3 É todo o conjunto de tudo que forma o 

meio que habitamos, seja ele natural ou 

construído pelo homem. 

Fonte: Autora, 2021.  

 

Conforme os dados expostos acima na tabela 1, observamos o reducionismo da 

compreensão dos acadêmicos sobre o conceito de meio ambiente. Neste sentido, 

Carvalho (2001), destaca que o meio ambiente pode ser compreendido como holístico, 

integrado e sistêmico, já em termos conceituais e técnicos o meio ambiente é definido 

como um conjunto de condições em que existem leis, influências e também interações 

que são de ordem física, química, biológica e sociocultural (CONAMA, 2002). 



42  

  

Existem diversas interpretações sobre o meio ambiente, o que torna este conceituo 

muito difuso e diversificado, corroborando com que as atividades pedagógicas 

desenvolvidas pelos professores, sejam influenciadas a partir das suas próprias 

representações, ou seja, a sua própria concepção de meio ambiente (REIGOTA, 1995).  

A tabela 2, apresentada na sequência, traz as categorias e as subcategorias que 

emergiram, a partir da análise da questão 02: O que você considera um problema 

ambiental? Verificamos que os acadêmicos apresentaram dificuldade de compreensão 

da pergunta, confundiram as causas com as consequências. Estas respostas foram 

realocadas na forma de categorias para causas e consequências dos problemas 

socioambientais. A tabela 2 também traz a frequência das respostas dos estudantes para 

cada categoria. 

 

Tabela 2: Problema ambiental na percepção dos acadêmicos do Curso de Pedagogia. 

Categorias Subcategoria Frequência 

absoluta 

Exemplo 

Exemplo de problemas 

socioambientais. 

Poluição 10 Queimadas em áreas 

florestais no Brasil.  

 

Desmatamento 12 

Lixo 3 

Causas dos Problemas 

Ambientais 

Ser humano gerador do 

problema 

1 Falta de tratamento de 

esgoto na área urbana. 

Falta de fiscalização 2 

Falta de investimentos 1 

Consequência dos 

problemas ambientais 

Não tem subcategoria 4 Mudanças Climáticas.  

Fonte: Autora, 2021.  

Os resultados revelaram que os acadêmicos confundiram o que é um problema 

ambiental com suas causas e consequências. Alguns, por exemplo, mencionam as suas 

causas e outros a sua consequência. Essa percepção dos discentes nos leva a entender que 

é de extrema importância abordar a temática ambiental na conjuntura escolar e também 

na formação de estudantes com postura moral e ética, referente aos problemas ambientais, 

para que os mesmos possam viver em sociedade, exercendo sua cidadania de direito. As 

respostas também revelaram falta de clareza e aprofundamento sobre as problemáticas 

ambientais, situação que claramente impõem dificuldades para se assumir 

responsabilidades e promover enfrentamentos em relação às problemáticas, seguindo esta 

perspectiva, Carvalho (2012), destaca que para formar um sujeito ecológico, devemos 

possibilitar a sensibilização e a conscientização de cidadãos que consigam entender o 
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mundo ao seu redor, agindo de forma crítica, ecológica e social, esse é um dos objetivos 

que a Educação Ambiental se propõe.  

Em sua pesquisa, Costa (2015) teve resultados muito semelhantes, referentes 

aos problemas ambientais, na qual os professores percebiam problemas na escola, onde 

trabalhavam ou na cidade onde a pesquisa foi desenvolvida. Como resultado a autora 

categorizou em: “poluição, degradação das plantas, depredação do patrimônio público, 

falta de infraestrutura, falta de saneamento básico e falta de conhecimento sobre a 

Educação Ambiental”, os problemas ambientais mais lembrados pelos professores, que 

participaram da pesquisa, foi poluição seguido de saneamento básico (COSTA, 2015, p. 

81).   

Entre os problemas ambientais citados na tabela 2, destacam-se, poluição, 

desmatamento e lixo. É curioso que desmatamento foi o mais citado, sobrepondo-se 

ao lixo, sendo um tema recorrente no âmbito formal de ensino. No meio natural os 

processos são cíclicos, enquanto os processos de industrialização mais atuais são 

lineares, assim um dos grandes problemas ambientais trata-se da crescente produção 

de resíduos sólidos, mediante as altas taxas do consumismo, uma vez que o ato de 

consumir e descartar o que não me serve mais ocorre muito rápido, ocasionando um 

ciclo interminável do consumismo (KREMER, 2007), gerando mais resíduos sólidos 

que nada mais que “qualquer material indesejável ou descartado que não seja gasoso ou 

líquido” (MILLER, 2006, p. 446). 

Por outro lado, a mídia vem ostensivamente denunciando os problemas 

ambientais como, o efeito estufa, enchentes, aquecimento global e, principalmente 

aqui no Brasil, as grandes queimadas que tem ocorrido na Amazônia e no Matto 

Grosso. As queimadas e o desmatamento estão dentre as principais causas ambientais 

no Brasil e, estas práticas estão relacionadas a derrubada de vegetação nativa e a 

queima de vegetação (GONÇALVES, 2012).  

Na tabela 2, a segunda subcategoria citada dos problemas socioambientais, foi o 

desmatamento. Podemos citar três atividades que são as principais causas do 

desmatamento principalmente na Amazônia, a conversão das florestas em pastos para o 

desenvolvimento da pecuária, o sistema rudimentar que é a queimada da floresta anual 

volta para a prática da agricultura, e a agroindústria com o cultivo de grãos em grande 

escala (MARGULIS, 2003). Outros fatores que colaboram para o desmatamento no 

Brasil, trata-se da exploração por parte da indústria madeireira e os eventuais incêndios 

florestais (ALENCAR et al., 2004).  
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Compreendemos que tais atividades principalmente na região amazônica é algo 

extremante negativo, devido ao grande impacto ambiental que podem causar, como o 

desmatamento de grandes áreas e na sequência pode ocorrer a limpeza da área que irá ser 

utilizada para a prática da agricultura e pecuária. Esta limpeza ocorre pela prática de 

colocar fogo, o que pode ocasionar um grande incêndio ambiental, fato esse que acaba 

comprometendo a biodiversidade daquele local, de modo crítico trata-se de modificações 

antrópicas nas áreas florestais (ALVES JUNIOR, 2010). Vale destacar que a queimada 

pode ser provocada direta ou indiretamente pelo ser humano (RIBEIRO, 2004). 

Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em 

2020, descaram que a destruição da floresta amazônica ocorre em ritmo muito acelerado. 

O desmatamento aumentou cerca de 34% desde a gestão do então presidente da República 

Jair Bolsonaro e, o estudo mostrou que mais de 9,2 mil quilômetros quadrados (km2) de 

floresta foram derrubados entre agosto de 2019 a julho de 2020. Trata-se de uma área 

equivalente a seis vezes o tamanho da cidade de São Paulo, se compararmos entre agosto 

de 2018 a julho de 2019 que foram 6,8 mil km2, houve um aumento equivalente a 50% a 

mais de desmatamento (ESCOBAR, 2020).  

Na região Centro Sul do Paraná, onde se desenvolveu essa pesquisa, o problema 

com desmatamento também se faz presente, a Mata Atlântica originalmente cobria 99% 

da área Estado do Paraná, o equivalente a 20 milhões de hectares. Presentemente, restam 

pouco mesmo que cerca de 11% do bioma total, correspondendo a mais ou menos 

2.295.746 milhões hectares. De acordo com dados do Atlas dos Remanescentes 

Florestais, ao longo dos últimos 30 anos houve o desmatamento de pouco mais que 461 

mil hectares de Mata Atlântica (SOSMA, 2020).  

De acordo com um levantamento realizado entre 2020 a 2021, pela SOS Mata 

Atlântica, houve o desmatamento de 3.299 hectares de floresta, no Estado do Paraná. Este 

Estado está na terceira posição entre os Estados que mais tem desmatado e, ainda 

conforme a pesquisa o município de Nova Laranjeiras foi o que mais desmatou, em apena 

um ano foram 679 hectares (ha), as cidades que mais desmataram no Paraná são:  

1. Nova Laranjeiras: 679ha 

2. Ortigueira: 130ha 

3. Prudentópolis: 130ha 

4. Espigão Alto do Iguaçu: 119ha 

5. Rio Bonito do Iguaçu: 11ha 

6. Tibagi: 100ha 
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7. Guarapuava: 95ha 

8. Pinhão: 89ha 

9. Bituruna: 87ha 

10. Lapa: 76ha 

Dentre essas cidades citadas a cima, seis delas estão na bacia do Rio Iguaçu, 

considerado o mais importante do Estado do Paraná. Segundo o diretor-executivo da SOS 

Mata Atlântica, Luís Fernando Guedes, em entrevista para o portal do G1, “Quanto mais 

desmatamento, menos água, menos produção de alimento, menos saúde, menos energia 

elétrica, e mais tragédias, mais desastres, mais eventos climáticos extremos, mais 

inundações, como consequência de eventos climáticos fortalecidos pelo desmatamento” 

(FAVERO, 2022).  

Neste sentido Maia (2015) destaca que frente a degradação ambiental a 

Educação Ambiental, surge como um campo de informação e conhecimentos que é 

muito importante para promover o enfrentamento do quadro de degradação, buscando 

alternativas para se contrapor aos problemas ambientais. Assim, Shuneman (2010) 

destaca que “a modificação de valores humanos, busca uma melhoria de vida de todos 

os habitantes do planeta, mas sempre respeitando a natureza e os seus elementos” (p.123). 

Em geral, mudanças de postura surgem a partir de movimentos ambientalistas, 

conferências, encontros e eventos com temas ambientais que ao longo dos anos foram se 

multiplicando, conforme os problemas ambientais foram aumentando e ganhando mais 

notoriedade quando nos referimos a prejuízos a qualidade de vida dos seres humanos 

(TOLEDO; PELICIONI, 2006). 
Na questão número 3 - Durante toda a sua graduação você participou de alguma 

atividade que abordasse o meio ambiente ou educação ambiental? Boa parte dos 

estudantes, sendo um quantitativo de 69%, afirmaram nunca ter participados de nada 

voltado a temática ambiental, seja de atividades, palestras, oficinas que tratassem de 

temas relacionados a Educação Ambiental. Situação muito preocupante, uma vez que 

esse grupo se trata dos profissionais que irão trabalhar no contexto escolar em uma fase 

muito importante do desenvolvimento infantil. 

Apenas 31% disseram ter participado de formação que envolvesse a temática da 

Educação Ambiental. Suas falas relevaram que as participações foram pontuais, como: 

elaboração de planos de aula, apresentação de trabalho, leitura de artigo, conforme o 

planejamento do curso de Pedagogia da instituição onde a pesquisa foi realizada, ou seja, 

não foram participações mais consistentes como um curso de formação ou terem 
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trabalhado em algum projeto. Esse resultado corrobora com os resultados da visão dos 

acadêmicos de Pedagogia sobre um problema ambiental e, a concepção de ambiente 

restrita a natureza que eles demonstraram em suas percepções. Podemos então destacar 

que eles não tiveram muito subsídios, para que fosse obtido melhores resultados, ou seja, 

os resultados das percepções e concepção dos futuros pedagogos, sugerem algumas 

fragilidades do curso.  

Já na questão número 4 - Você aborda a Educação Ambiental nas suas aulas? Em 

caso afirmativo encontra dificuldades? Se sim, quais? Apenas 44,8% disseram que 

abordam a temática ambiental nas suas aulas. Entre os que trabalham, os resultados 

revelaram que os assuntos eram abordados de maneira pontual, de forma pragmática ou 

conservadora como: economizar água, não deixar luzes acessas na sala de aula, não jogar 

lixo no chão, comemoração do dia da árvore, fazer passeios em parques e temas 

relacionados a sustentabilidade como a reciclagem. Estas são práticas muito recorrentes, 

que dependendo da abordagem poderiam deixar de ser pontuais, se fossem trabalhadas 

de maneira contextualizada, participativa e contínua.  

Sobre as dificuldades encontradas com o trabalho da temática ambiental, destaca-

se a falta de material apropriado a cada idade, pois, a maioria do material encontrado foi 

desenvolvido para trabalhar com a educação infantil, havendo uma carência de materiais 

voltados para educação infantil anos iniciais. Entre os participantes da pesquisa, 52,2% 

disseram que não trabalham com temas relacionados com Educação Ambiental ou não 

abordam com a justificativa de se tratar de um tema muito complexo. Eles alegam que, 

não dominam uma abordagem interdisciplinar, outros ainda não atuam na área da 

educação e outros fazem críticas à falta de material didático existente.   

Desse modo, Guimarães (2006) destaca que a Educação Ambiental se trata de um 

instrumento formador de consciência ecológica, porém não é muito explorada em âmbito 

escolar. Assim, conforme já mencionado anteriormente, percebe-se que nas escolas a 

Educação Ambiental é abordada em campanhas isoladas, algo muito esporádico, em datas 

comemorativas, deixando de se basear no âmbito local das crianças e adolescentes.  

A partir das atividades mencionadas pelos acadêmicos, identificamos uma postura 

pragmática de Educação Ambiental dos mesmos. Eles, em suas aulas eles costumam 

abordar a temática ambiental sustentável, compreendemos que as atividades descritas 

pelos acadêmicos têm o intuito de oportunizar discussões relacionadas a preservação da 

natureza natural e da vida humana. A menção pelos acadêmicos sobre o desenvolvimento 
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sustentável e, entendido como bens e recursos, é preocupante. Essa valorização do 

desenvolvimento sustentável, revela uma valorização da natureza apenas como recurso. 

Essa visão de natureza como recurso se traduz em atividades centradas na 

reciclagem e sustentabilidade. Esse tipo de atividade pode ter uma certa preferência por 

serem mais fáceis, uma vez que desde crianças eles mesmo aprenderam sobre isso na 

escola, ou já tiveram práticas semelhantes. Portanto, essa postura pragmática, acaba se 

configurando em um círculo vicioso, ou seja, ocorre uma repetição de padrões 

previamente vivenciados. Outros destacaram que apenas abordam como uma forma de 

cumprir o currículo, e não pretendem aprofundar seus conhecimentos com temas 

relacionados a Educação Ambiental. Esses, por outro lado, revelaram uma falta de 

compreensão sobre a importância da temática.  

Neste sentido, Amaral (2006) usando a classificação realizada por Brügger (1994) 

sobre o Adestramento Ambiental, destaca que esta tendência é unicamente instrumental, 

desprovida de reflexões críticas junto as práticas educativas e individuais. Não há um 

foco na responsabilidade ambiental, ocorrendo negligenciação sob questões políticas e 

econômicas voltados ao meio ambiente, ocasionando fragmentação, compartimentação e 

um reducionismo por meio da sua imagem; já a tendência de desenvolvimento sustentável 

que melhor se enquadra com os nossos resultados voltados a macrotendência pragmática. 

O autor também destaca haver uma busca por um equilíbrio entre o meio ambiente e o 

desenvolvimento econômico, gozando de uma visão antropocêntrica, sendo a ciência e a 

tecnologia as responsáveis pela crise ambiental (AMARAL, 2006). 

Corroboram com este pensamento Layragues e Lima (2014) com a 

macrotendência pragmática, conduzida a partir da dominância da logística de mercado 

voltada as demais demandas de setores sociais, além a ideologia de consumo ser o seu 

principal objetivo, dando atenção a crescente produção de resíduos sólidos, revolução 

tecnológica, mecanismos empresariais, desenvolvimento econômico e o consumismo 

verde. Essa macrotendência tem um foco em questões voltadas à economia de energia e 

da água, porém, ela não traz reflexão, para compreender as causas e consequências dos 

problemas ambientais atuais, configurando-se na crença de neutralidade da Ciência, 

sucedendo-se em uma percepção despolitizada entre as relações sociais junto ao meio 

natural. Algo muito característico dessa macrotendência é a busca por ações factíveis que 

mostrem resultados para um futuro sustentável, limitando o enfrentamento político diante 

a crise ambiental (LAYRARGUES; LIMA, 2014). 
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Na questão número 5 - Sobre os seguintes temas ambientais, você considera que 

conhece: resíduos sólidos, reciclagem, recursos hídricos, tratamento de esgoto, poluição 

industrial, biodiversidade, sustentabilidade, injustiça social, mudanças climáticas, 

agrotóxicos e problemas ambientais, com as seguintes opções; pouco, profundamente, 

razoável, suficiente para sala de aula? Esse conhecimento foi adquirido no seu curso? 

Disseram ter conhecimento suficientes para utilizar dentro da sala de aula, 44,8%, ou 

seja, sabem apenas conceitos, o conhecimento passado para os alunos é muito superficial, 

41,4% dos participantes afirmaram ter um conhecimento razoável e 10,3% disseram saber 

pouco, o que reforça possíveis fragilidades no curso de Pedagogia. Quando perguntamos 

se esse conhecimento havia sido adquirido durante o curso de graduação em Pedagogia, 

65,5% disseram que esse conhecimento não foi adquirido durante o curso e apenas 3,4% 

mencionaram ter adquirido os seus conhecimentos sobre os temas citados acima de outros 

lugares, como curso de formação, internet (redes sociais, artigos, vídeos). Alguns 

acadêmicos destacaram:  

Participante 1A - [...] não foi no curso de Pedagogia que tive contato com os 

temas de educação ambiental, e sim durante um curso de formação em 

educação ambiental.  

 

Participante 2A - [...] é fruto da minha experiência como aluna da educação 

básica também. 

 

Apenas 31% dos participantes, disseram que durante a sua formação como 

pedagogos adquiriram seus conhecimentos sobre temas relacionados à Educação 

Ambiental no curso de graduação.   

A implementação da Educação Ambiental em todos os níveis de ensino é um 

grande desafio, e um dos obstáculos seria a adequação do currículo, da matriz curricular, 

da grade curricular já no processo de formação dos futuros docentes. Ao longo dos anos 

a prática pedagógica, vem mostrando que ainda há uma predominância tradicional de 

ensino, na qual o pragmatismo normalmente não possibilita a contextualização dos 

conteúdos e temas, ou seja, não ocorrem incentivos para as novidades, tornando a 

educação apenas como depósito de informações, sendo os professores os depositantes e 

os alunos são o depósito (CORTELLA, 2009). Esse método tradicionalista que se pratica 

na educação, impede uma reflexão que gera a transformação (FREIRE 1987).  

Conforme Gatti (2014) destaca que na formação inicial de professores atuantes na 

educação básica, deve ser frequentemente atualizada e metodicamente aprofundada, já a 

licenciatura em Pedagogia se difere das outras licenciaturas, devido a sua abrangência de 
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saberes tanto teóricos como práticos, uma vez que o profissional pedagogo atua em 

conjunto com a complexa realidade escolar. Segundo Silva (2003) durante a formação 

dos pedagogos devemos considerar diferentes parâmetros e concepções ideológicas 

relacionadas a posicionamentos e determinações políticas, econômicas, sociais e a falta 

da formação continuada.  

Para Severino (2003) os futuros profissionais da educação básica, não estão 

aproveitando os conteúdos científicos, de forma apropriada. Ele destaca como uma das 

problemáticas o estágio que estão presentes na matriz curricular dos cursos de ensino 

superior, segundo o autor os estágios estão sendo desenvolvido de modo precário, e de 

modo superficial, outra dificuldade enfrentada principalmente nos cursos de licenciatura 

seria desconhecimento da realidade escolar pelo acadêmico, sem a criticidade, quando se 

referimos aos pedagogos podemos citar uma das dificuldades enfrentadas por eles trata-

se a resistência de alguns professores de outras áreas por novas metodologias de ensono 

contribuindo para um trabalho tradicionalista por parte desse egresso. 

Na questão 6 - Quais disciplinas você considera que podem trabalhar as questões 

ambientais? As disciplinas mais citadas foram Geografia, Ciências e Biologia, 

totalizando 47,2% juntas, reforçando que a teoria sobre temas relacionados a Educação 

Ambiental, geralmente recai sobre as disciplinas de Ciência/Biologia e Geografia.  

Neste sentido Alves (2013), corrobora com esta afirmação, pois segundo o autor, 

nas escolas e colégios no Brasil, temas relacionados a Educação Ambiental, de modo 

geral, são responsabilidade dos professores das disciplinas de Ciências, Geografia e 

Biologia, contrariando que está prescrito nas leis e também no postulado do PCN. 

Conforme a Lei nº 9.394/96 das Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a temática de 

Meio Ambiente é de responsabilidade de todas as disciplinas. Porém, disciplinas como 

Filosofia e Sociologia, não foram citadas pelos acadêmicos, durante nossa pesquisa.  

Embora as pesquisas com a opinião de professores da rede básica e educadores 

apontem as disciplinas de Biologia, Ciências e Geografia como as mais aptas para 

trabalhar a Educação Ambiental, as pesquisas científicas desse campo mencionam um 

fenômeno diferenciados. Os profissionais que mais pesquisam no campo se 

especializaram nas Ciências Humanas, conforme aponta um estudo realizado por Kataoka 

et al (2017) sobre a formação dos pesquisadores em Educação Ambiental, embora a 

formação inicial dos pesquisadores seja em sua, maioria biólogos.  

Alguns acadêmicos demonstraram ter consciência da que a Educação Ambiental 

pressupõe a interdisciplinaridade. Cerca de 29,1% dizem ser possível trabalhar Educação 



50  

  

Ambiental em todas as disciplinas. Sabe-se que a Educação Ambiental tem como um de 

seus princípios a interdisciplinaridade, como aponta a Política Nacional de Educação 

Ambiental (1999). Segundo Velasco (2012), cada disciplina deve partir das teorias que 

orientam, onde envolvam o estudo do mesmo fenômeno de interesse, neste caso a 

Educação Ambiental.  

Autores como Guimarães (1995) e Pádua (1997) também reforçam a necessidade 

da adoção de uma perspectiva interdisciplinar para a Educação Ambiental, enfatizando a 

importância da participação, e da ação comunitária. Os autores ainda explicam que a 

interdisciplinaridade é a articulação entre disciplinas para unificar os saberes, buscando 

a máxima interação entre elas e respeitando sua singularidade enquanto o conhecimento 

perpassa todas as disciplinas. A interdisciplinaridade se constitui no momento em que 

cada profissional realiza uma leitura sobre o ambiente segundo o seu saber específico.  

Pode-se dizer que, professores pedagogos, possuem um diferencial se comparado 

com os profissionais de formação em áreas específicas. Esse diferencial se relaciona com 

o fato de trabalharem com a educação infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de trabalharem na gestão escolar e 

pedagógica, responsáveis pela organização e desenvolvimento curricular. Deste modo, 

tem acesso aos momentos de planejamentos dos professores das várias áreas do 

conhecimento.  

 

6.2. Grupo Focal    

  

 As informações que serão discutidas a seguir, são resultados do grupo focal 

realizado com o 4º ano do curso de Pedagogia da turma de 2021 e contou com a 

participação de 17 acadêmicos. Cabe lembrar que o grupo focal aconteceu no sentido de 

confirmar os resultados apresentados pelo questionário, por meio de outro instrumento 

de pesquisa e para tanto, focalizou-se em duas perguntas do questionário anterior, sendo 

elas: 

1. O que é meio ambiente para você? Objetivo: Identificar quais as concepções 

de ambiente dos alunos, participantes da pesquisa.  

2. O que você considera um problema ambiental? Objetivo: Investigar quais 

são os principais problemas ambientais ou socioambientais identificados 

pelos participantes.  
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Essas perguntas, foram as que suscitaram maiores dúvidas. Ao analisar as 

respostas das questões feitas no grupo focal, percebemos que a grande maioria dos 

acadêmicos concebe o meio ambiente como natureza ou um sistema de recursos.  

 

Tabela 3: Categorias e subcategorias que emergiram, a partir da análise da questão 01: 

“O que é meio ambiente para você?” feita durante o grupo focal, o quadro mostra a 

frequência das respostas dos estudantes a partir das categorias elaboradas.  

Categorias Subcategorias Frequência 

absoluta 

Exemplos das Respostas 

Natureza Solo 2 Parques naturais, trilhas 

ecológicas.  Árvores 3 

Rios 4 

Lagos 2 

Animais 5 

Água 6 

Flores 1 

Ambiente como 

espaço físico 

Sala de aula 3 O local onde nós estamos.  

Ambiente de 

trabalho 

2 

Socioambiental  2 Tudo que está a nossa volta 

seja ele modificado ou não. 

Fonte: Autora, 2021.  

 

Na categoria Natureza os acadêmicos, deram ênfase aos aspectos naturais, sejam 

eles físicos ou biológicos. Além disso, reforçaram a dicotomia entre o ser humano e a 

natureza. Podemos até considerar, que ao citarem aspectos específicos da natureza, como 

água, solo, árvores, também é possível que relacionem indiretamente a natureza a recurso. 

Já nas categorias Ambiente como espaço físico e socioambiental, os acadêmicos 

concebem o meio ambiente como um sistema, que constitui a realidade local e ambiental. 

Notamos que as concepções natureza e recurso estão relacionadas com as 

macrotendências sugeridas por Layrargues e Lima (2014), tanto a macrotendências 

conservadora e pragmática carecem de senso crítico conforme os autores. 

A tabela 4, apresenta o entendimento dos participantes da pesquisa sobre 

problemas ambientais.  
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Tabela 4: Problema ambiental para os alunos do Curso.  

Categorias Subcategoria Frequência 

absoluta 

Exemplo 

Exemplo de problemas 

socioambientais. 

Poluição 7 Aqui no município tem 

uma empresa que solta 

os seus resíduos no rio 

onde é feito a captação 

de água pela Sanepar, a 

verdade é que não dá 

coragem de tomar essa 

água, em alguns pontos 

desse rio tem a formação 

de espumas além do mau 

cheiro que fica na 

cidade. 

Desmatamento 5 

Lixo 4 

Saneamento Básico 2 

Resíduos sólidos e 

industriais 

2 

Esgoto 2 

Desemprego 1 

Causas dos Problemas 

Ambientais 

Falta de fiscalização             2 Ninguém resolve nada, o 

carro da Polícia 

Ambiental passa, mais 

nada acontece, o 

município fecha os olhos 

para o que está 

acontecendo com a 

poluição do rio. 

Desigualdade social            1 

Fonte: Autora, 2021.  

 

Durante a realização do grupo focal percebemos que alguns alunos não opinaram, 

acreditamos que eles, não se sentiram confortáveis para manifestar suas opiniões ou 

ainda, não sentiram a necessidade de manifestá-las, uma vez que, a sua opinião já pudesse 

ter sido manifesta por outro.  

Nas falas completares dos acadêmicos evidenciaram-se elementos de criticidade, 

quando se referiam a questão de justiça socioambiental. Percebemos que como os 

participantes não conheciam a pesquisadora, no início da nossa conversa os mesmos se 

mostram um tanto inseguros para falar sobre a temática proposta, expondo suas opiniões 

ao longo da conversa. Pudemos identificar que existem conflitos socioambientais 

presentes no município em que residem, como observamos nas falas dos alunos:  

Participante 1B - “Os grandes fazendeiros não são pegos pela fiscalização já 

os menores produtores, que muitas vezes tira uma árvore da sua propriedade 

não para fins comerciais mais sim para uso sustentável, são pegos e multados 

com valores absurdos, para os órgãos competentes o que importa é o quanto de 

dinheiro está entrando no bolso, com dinheiro se compra tudo.” 

 

Participante 2B - “Ninguém denuncia a empresa, por medo, ela gera muitos 
empregos, se ela sair da cidade por denúncias, as pessoas vão ficar sem 

emprego.” 
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Participante 3B - “Denúncias até tem mais, nada acontece, se fingem de cegos, 

sabemos que ali rola muito dinheiro por trás. Por isso eles continuam soltando 

os resíduos indústrias no rio, sem o tratamento adequado.” 

 

Os alunos evidenciaram o seu descontentamento junto a postura dos órgãos 

públicos e sobre a atual realidade do seu município em relação às questões ambientais, 

trazendo um sentimento de impotência enquanto indivíduos com consciência dos 

problemas ambientais presentes no seu cotidiano. Contudo, esse sentimento de 

indignação dos acadêmicos poderá tornar o seu trabalho enquanto professor mais 

relevante. Kataoka, Alves e Antonio (2022), ao realizarem uma investigação junto a 

professores de um município do interior do Paraná, encontraram resultados semelhantes, 

ou seja, os professores demonstravam indignação diante de conflitos socioambientais, 

resultados de exploração da natureza por pequenos e grandes proprietários da região, 

associados às injustiças sociais.  

De acordo com Silveira (2015), os sentimentos não estão unicamente associados 

ao modo que temos de agir sobre o nosso contexto, sendo estes fundamentais para que, 

através desse vínculo sentimental, consigamos agir sobre a nossa própria realidade. Os 

sentimentos são os impulsionadores da conduta usada na realidade, conseguindo 

mobilizar os professores e seus respectivos alunos com relação às atividades educativas, 

auxiliando no processo de ensino e aprendizagem integralmente.  

Outras falas dos acadêmicos evidenciaram a inter-relação com diferentes áreas do 

conhecimento, destacando a percepção da interdisciplinaridade na Educação Ambiental, 

nas ações realizadas por eles não só no âmbito escolar, mas também na comunidade local, 

como nas falas: 

Participante 1B - “Na farmácia onde trabalho, fizemos campanhas com os 

clientes, uma delas é sobre a importância da destinação correta de seringas, 

agulhas e medicamentos vencidos, passamos a orienta-los como armazenar esses 

materiais, até que eles trouxessem para nós aqui da farmácia, fazermos a correta 

destinação, não é nossa obrigação como funcionários de fazer isso, mais caso 

contrário esses materiais iriam para o aterro sanitário, esgoto e poderia até 

mesmo causar algum tipo de acidente”.   

 

Participante 4B - “Fizemos uma campanha para recolher as cartelas de 

comprimidos usados (blister), todos os professores se envolveram e os pais 

também”.   

 

Participante 3B - “Talvez com os pais das crianças seja mais difícil fazer com 

que eles mudem de atitudes, mais com as crianças é possível educá-los para que 

se tornares os adultos de amanhã, com responsabilidades e que saibam agir com 

os problemas dos cotidianos criticamente”.  
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             As falas dos acadêmicos compreendem a realidade local de alguns dos problemas 

ambientais enfrentados pelo município. Observamos que eles compreendem a sua 

responsabilidade ambiental junto ao meio ambiente e, neste sentido, Moraes (1997), 

destaca que o desenvolvimento humano pode implicar em várias proporções como a 

cognitiva, fatores éticos e responsabilidade social.  

Durante o grupo focal perguntamos quais eram os métodos que os acadêmicos 

adotariam sobre a Educação Ambiental na sala de aula. Sobre isso percebemos uma certa 

dificuldade por parte dos acadêmicos em pensar em atividades ou ações. Os mesmos 

acabaram por sugerir ações, tradicionalmente trabalhadas, quando se trata de meio 

ambiente, como o tema reciclagem ou temas que estão constantemente na mídia como as 

queimadas.  

 Ao comparar os resultados do questionário com o grupo focal, os resultados 

formam muito semelhantes, uma vez que, grande parte dos acadêmicos concebem o meio 

ambiente como recurso, flora, fauna e as atividades trabalhas em sala de aula, restrita a 

Educação Ambiental Pragmática. Neste caso não se estabelece quais são as relações entre 

as causas e os efeitos na crise ambiental junto ao sistema social (CARVALHO, 2008). 

Alguns acadêmicos apresentam um olhar mais socioecológico, em que o meio ambiente 

é concebido como sinônimo ao meio ao qual o ser humano vive, assim o meio ambiente 

fica sujeito a diversas interpretações, variando para cada pessoa.  

Em ambos os resultados foi possível perceber que nenhum dos acadêmicos 

possuía conhecimentos mais aprofundados sobre a Educação Ambiental e problemas 

ambientais. Em sua pesquisa, Augusto (2010) destaca que os cursos de Pedagogia não 

apresentam disciplinas, como somas de horas, que sejam suficientes na formação do 

profissional pedagogo em conhecimentos específicos na área de Ciências Naturais, 

corroborando com os nossos resultados. 

Costa (2009) também sinaliza na mesma direção, em sua pesquisa ele constatou 

que a temática ambiental era abordada apenas nos cursos de Ciências Biológicas e 

Geografia em disciplinas não específicas de Educação Ambiental. Pesquisadores como 

Gatti (2009), Brabo (2012) e Andrietta (2014) dentre outros, em suas pesquisas, 

obtiveram resultados muito semelhantes, discutindo que existem lacunas sobre a 

formação do pedagogo em relação ao ensino de ciências.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

Os resultados revelaram que os acadêmicos do quarto ano do curso de 

Pedagogia apresentaram importantes fragilidades para a prática da Educação 

Ambiental no contexto escolar. Os acadêmicos demonstraram concepções de 

Educação Ambiental Conservadora e Pragmática, que contraria a abordagem 

recomendada pelas políticas de Educação Ambiental no Brasil por possuírem 

limitações em seu poder de transformação na relação sociedade e natureza. 

Demonstraram também falta de clareza em relação às causas e 

consequências dos problemas socioambientais, limitando assim as suas possibilidades 

de trabalho no Ensino. Também evidenciam que a contribuição do seu curso com o 

conhecimento sobre a temática Ambiental foi muito restrita.  

Consideramos que o profissional pedagogo possui grandes possibilidades de 

trabalho com a temática Ambiental, uma vez que é responsável por diferentes áreas 

do conhecimento, articulando-se com a natureza interdisciplinar da Educação 

Ambiental.  Por outro lado, a presente pesquisa revela fragilidades na formação desse 

profissional a partir das percepções dos acadêmicos do quarto ano do curso. 

Consideramos que maiores esforços devam ser empreendidos na formação inicial 

desses profissionais para que as fragilidades identificadas possam ser superadas. 

Como acreditamos que o processo de ensino e aprendizagem ocorre de modo 

gradual, não podemos julgar ou negar um conhecimento em relação aos demais, ou 

seja, por mais que os estudantes de pedagogia tenham uma concepção 

predominantemente conservadora/pragmática, que eles têm a obrigatoriedade de 

pensar em meio ambiente ou em Educação Ambiental apenas de modo crítico uma 

vez que existe a compreensão global, e está se soma junto as múltiplas perspectivas e 

concepções ambientais, até atingir o nível crítico.  

O produto educacional elaborado oportunizará aos pedagogos compreender 

as diferentes concepções de Educação Ambiental e meio ambiente, possibilitando o 

desenvolvimento da consciência crítica deles, o mesmo conta com atividades práticas 

para que os professores possam aplicar com seus alunos.  
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ANEXOS 

  

 

ANEXO I – TCLE 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COMEP 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

                      

 

Prezado (a) Colaborador(a),  

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa, “Educação Ambiental e a 

formação do Pedagogo”, sob a responsabilidade de Iandra Aparecida Da Cruz, que irá 

investigar – a sua concepção socioambiental, também verificando quais são as atividades 

práticas possíveis de serem trabalhadas na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental, relacionadas a temática Ambiental. Esta pesquisa busca te ajudar a 

aprimorar o seu pensamento crítico.  

 O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO.  

DADOS DO PARECER DE APROVAÇÃO  

Emitido Pelo Comitê de Ética em Pesquisa, COMEP-UNICENTRO 

Número do parecer: 4.619.359 

Data da relatoria:29/03/2021 

       

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você irá responder 

um questionário, participar e um grupo focal afim de verificar estratégias de intervenção 

participativas e desenvolver o entendimento crítico dos problemas ambientais locais, 

além da aquisição de conhecimento e habilidades sobre a importância da conservação 

ambiental. O grupo focal durará, aproximadamente 60 minutos, sendo agendado em um 
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horário dentro da sua disponibilidade. O encontro será registado em um diário de campo, 

onde será descrito o encontro e contribuições para a pesquisa, com base nas observações.  

    Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de não querer 

participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado o grupo focal 

ou ter respondo o questionário sem nenhum prejuízo para você.  

 

2. RISCOS E DESCONFORTOS: Os procedimentos utilizados como o grupo focal 

poderão trazer algum desconforto ao falar sobre determinado assunto que envolve a 

Educação Ambiental como a desigualdade socioambiental, vivenciada por cada um dos 

participantes desta pesquisa, por tanto você terá total liberdade para falar apenas sobre o 

que se sentir confortável, podendo desistir a qualquer momento. Caso isso ocorra e algum 

material já tenha sido registrado, o mesmo será descartado imediatamente.  

O tipo de procedimento pode causar algum tipo de constrangimento que será reduzido 

pelo não compartilhamento de qualquer informação do participante, também pode causar 

exaustão dos participantes por se uma atividade que pode exigir atividades 

extracurriculares. Se você precisar de algum tratamento, orientação, encaminhamento etc, 

por se sentir prejudicado por causa da pesquisa, ou sofrer algum dano decorrente da 

mesma, o pesquisador se responsabiliza por prestar assistência integral, imediata e 

gratuita.  

 

3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de tornar os 

participantes desta pesquisa e futuros profissionais que estão sendo introduzidos no 

campo educacional, aptos a discutir questões socioambientais, na formação de um 

processo educativo com alunos da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Os participantes poderão contribuir na organização e desenvolvimento de 

um produto educacional além de contribuir com a elaboração de outras pesquisas, pois os 

resultados desta pesquisa poderão ser disponibilizados na biblioteca do Programa de Pós-

graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da Unicentro.  

 

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o (a) Sr.(a) nos fornece ou que 

sejam conseguidas por questionários, entrevista e dado coletados durante o grupo focal 

serão utilizadas somente para esta pesquisa. Suas respostas, dados pessoais e imagens 

ficarão em segredo e o seu nome não aparará em lugar nenhum dos questionários e 

gravação da entrevista nem quando os resultados forem apresentados.  
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5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos 

métodos utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador 

responsável.  

Nome do pesquisador responsável: Iandra Aparecida da Cruz 

Endereço: Rua Recife nº 270, bairro São Cristovão 

Telefone para contato: 42 988255143 

Horário de atendimento: 09:00 as 18:00h.  

 

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o (a) Sr. (a) aceite participar da 

pesquisa, não receberá nenhuma compensação financeira.   

       

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o (a) Sr. (a) estiver de acordo em 

participar deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se 

segue, em duas vias, sendo que uma via ficará com você.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II - QUADRO COM O LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO.  
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Anexo II – Quadro com o levantamento bibliográfico de 2000 a 2020.  

Referencia O que a pesquisa objetivou trabalhar 

AGUDO, M, de M; TOZONI-REIS, M, F, de C. 

Educação Ambiental no Ensino Fundamental: “A 

maior flor do mundo” como ponto de partida. In.: 

VII EPEA –Encontro Pesquisa em Educação 

Ambiental. Rio Claro (SP), 2013. 

http://www.epea.tmp.br/epea2013_anais/pdfs/ple

nary/0105-1.pdf  

Trata-se de uma pesquisa em ação, os autores 

relatam dificuldades no desenvolvimento de sua 

pesquisa, junto a escola, eles comentam sobre a 

organização hierárquica autoritária da escola.   

AIRES, B, F, da C, SUANNO, J, H. A Educação 

Ambiental numa perspectiva transdisciplinar: uma 

articulação entre a Educação Superior e a 

Educação Básica. In.; Rev. eletrônica Mestr. Educ. 

Ambient. Rio Grande, V. 34, Nº. 2, 2017. 
https://doi.org/10.14295/remea.v34i2.6822  

Apresenta os resultados do projeto 

Transdisciplinares de Educação Ambiental do 

Estágio Curricular do Curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). Para o 

desenvolvimento da pesquisa foram realizadas 

entrevistas com grupos focais compostos por 

estagiárias do curso.  

BONOTTO, D, M, B. Educação ambiental e 

educação em valores em um programa de 

formação docente. In.: Revista Electrónica de 

Enseñanza de lãs Ciências. V. 7, n° 2, Rio Claro, 

2008. 

http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen7/ART

3_Vol7_N2.pdf  

Trata-se de uma reflexão sobre a Educação 

Ambiental, a partir de um curso de formação 

continuada, para professores das séries iniciais do 

ensino fundamental (7 a 10 anos de idade).  

BONOTTO, D, M, B. Formação docente em 

educação ambiental utilizando técnicas 

proletivas. In.: Paidéia. Rio Claro, 2005. 

https://doi.org/10.1590/S0103863X2005000300

013  

Trata-se de técnicas que podem ser úteis na 

formação de docentes, essas técnicas foram usadas 

em um curso de formação continuada sobre EA.    

CÂMARA, V. O. F. A importância da Educação 

Ambiental lúdica: abordagens e reflexões para a 

construção do conhecimento infantil. Revista 

Brasileira De Educação Ambiental, 12(4), 60-

75. 2017.  

https://doi.org/10.34024/revbea.2017.v12.2414 

A pesquisa se objetiva em compreender, de que 

modo atividades lúdicas podem sem inseridas 

como ações educativas e como essas atividades 

podem trazer benefícios junto a Educação 

Ambiental.  

CARDOSO, R, B, CARDOSO, T, A, L, 

CAMAROTTI, M, de F. Educação Ambiental nos 

anos inciais do ensino fundamental: Abordagem e 

percepção do ecossistema Manguezal. In.; Rev. 

eletrônica Mestr. Educ. Ambient. Porto Alegre, 

ISSN 1517-1256, V. 29, 2012. 

https://doi.org/10.14295/remea.v29i0.2793  

O objetivo foi compreender qual a percepção de 

meio ambiente e ecossistema de manguezal, por 

alunos e professores, a pesquisa foi desenvolvida 

por meio de oficinas pedagógicas, aplicação de 

questionários antes e depois das oficinas. 

CRUZ, A, C, S, da. Investigando a prática 

pedagógica de professores/as da Educação Infantil 

e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: um 

estudo sobre a presença da educação ambiental em 

uma escola de tempo integral da rede municipal de 

ensino de campo grande/MS. In.: VI EPEA –

Encontro Pesquisa em Educação Ambiental. 

Ribeirão Preto, 2011. 

http://www.epea.tmp.br/viepea/epea2011_anais/b

usca/pdf/epea2011-0132-1.pdf  

O Objetivo foi identificar, qual é a concepção de 

Educação Ambiental de professores de uma escola 

municipal de tempo integral (ETI) de Campo 

Grande/MS.   

CUNHA, C. R. DA, NASCIMENTO, C., 

DALL’ORTO, J. A. C., & SILVA, J. G. F. da. A 

literatura infantil e sua possibilidade de abrir 

horizontes em relação à Educação Ambiental na 

primeira infância. Revista Brasileira De 

Trata-se de conscientizar criação por meio de um 

projeto de reciclagem como base na literatura 

infantil.  
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Educação Ambiental, 15(1), 431-441. 2020.  

https://doi.org/10.34024/revbea.2020.v15.9898 

ECKERT, N. O. S., BONFIM, L. S. A., 

SANTANA, R. T. S., SANTOS, F. A. S., FAIAD, 

P. J. B., & COELHO, A. S. Percepção ambiental 

de estudantes da zona rural sobre a Reserva 

Biológica de Santa Isabel, Pirambu (SE). Revista 

Brasileira De Educação Ambiental, 12(1), 43-

57. 2017. 

 https://doi.org/10.34024/revbea.2017.v12.2237 

A pesquisa busca compreender qual é a concepção 

de meio ambiente e qual é o conceito de reserva 

biológica de crianças de uma Escola Municipal de 

Pirambu no Estado de Sergipe. A pesquisa foi 

realizada através de aulas de campo, atividades 

práticas, palestras, a mostras de vídeos. 

FERNANDES, I. G., GOMES, A. A., & 

LAPORTA, J. L. Educação Ambiental Marinha na 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Barra do 

Una, Peruíbe (SP). Revista Brasileira De 

Educação Ambiental, 12(1), 177-194. 2017. 

https://doi.org/10.34024/revbea.2017.v12.2374 

A pesquisa relata o desenvolvimento de atividades 

de Educação Ambiental que foram realizadas com 

alunos de uma Escola Municipal de Ensino Infantil 

e Fundamental de Peruíbe no Estado de São Paulo, 

a abordem dessas atividades pratica são de caráter 

lúdico, com o uso de jogos, brinquedos e material 

biológico de organismos marinhos. 

FERREIRA, L. da. C., MARTINS, L. DA C. F., 

MEROTTO, S. C., RAGGI, D. G., & SILVA, J. G. 

F. da. Educação ambiental e sustentabilidade na 

prática escolar. Revista Brasileira De Educação 

Ambiental, 14(2), 201-214. 2019. 

https://doi.org/10.34024/revbea.2019.v14.2678 

A pesquisa mostrar como é possível conscientizar 

crianças de uma Escolas Municipal de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental do Estado do 

Espírito através de práticas do cotidiano das 

crianças sobre problemas ambientais. 

GONÇALVES, A, do C, G; DIAS, C, M, S. 

Práticas educativas e educação ambiental: 

construindo pontes com a escola. In.: III EPEA –

Encontro Pesquisa em Educação Ambiental. 

Ribeirão Preto (SP), 2005. 

http://www.epea.tmp.br/epea2005_anais/pdfs/

plenary/08.pdf  

Trata-se de um estudo de caso, em que se busca 

compreender com ocorre pratica educativa de uma 

professora do 3º ano do Ensino Fundamental de 

uma escola da rede privada situada na cidade do 

Rio Grande-RS, sobre Educação Ambiental.  

LIMA, M, J, G, S; LOUREIRO, C, F, B. A 

disciplina de Educação Ambiental na rede 

municipal de educação de armação de Búzios 

(RJ): contexto, política e práticas curriculares. In.: 

V EPEA –Encontro Pesquisa em Educação 

Ambiental. São Carlos, 2009. 

https://doi.editoracubo.com.br/10.4322/chsr.20

14.034  

Busca-se debater sobre a questão da 

disciplinaridade/integração da EA com base em 

uma experiência disciplinar ocorrida no município 

de Armação de Búzios (RJ).  

MAGALHÃES JÚNIOR, C, A, de O; TOMANIK, 

E, A. Representações sociais de meio ambiente: 

subsídios para a formação continuada de 

professores. In.: Ciência e Educação. V. 19, n° 1, 

Porto Rico (PR), P. 181 –199. 2013. 

https://doi.org/10.1590/S1516731320130001000

13  

Trata-se de um estudo por meio de Representações 

Sociais sobre o meio ambiente compartilhadas 

pelos professores das séries iniciais da Educação 

Básica da cidade de Porto Rico, Estado do Paraná, 

Brasil.  

MANZANO, M, A; DINIZ, R, E, da S. A temática 

ambiental nas Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental: conversando com as professoras 

sobre as atividades realizadas. In.: IV Encontro 

nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. 

Bauru (SP), 2002. 

http://www.abrapecnet.org.br/enpec/ivenpec/A

rquivos/Orais/ORAL024.pdf  

Trata-se de um estudo com base em falas de 

professoras das séries iniciais do Ensino 

Fundamental, sobre a EA, de escolas estaduais do 

município de Botucatu-SP, por meio de três 

perspectivas sobre como a abordagem da temática 

ambiental sendo: Conteudista, Crítica e a 

Intermediária.  
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MARVILA, L. C., & RAGGI, D. G. 

Desenvolvimento da Consciência Ambiental na 

Educação Infantil. Revista Brasileira De 

Educação Ambiental, 14(4), 351-359. 2019. 

https://doi.org/10.34024/revbea.2019.v14.2738 

 

A pesquisa busca compreender como a utilização 

de hortas como recurso didático, pode ser usado 

para o desenvolvimento da consciência ambiental 

em crianças da Educação Infantil. Estimulando a 

sua responsabilidade social.   

MOTIN, S, D; GONÇALVES, R, M, T; 

CASSINS, D, M, S, de O; SAHEB, D. Educação 

Ambiental Na formação inicial docente: Um 

mapeamento das pesquisas brasileiras em teses 

e dissertações. In.; IENCI – Investigaçoes em 

Ensino de Ciências. Curitiba, V. 24, Nº 1, 2019. 

https://doi.org/10.22600/15188795.ienci2019v2
4n1p81 

Trata-se de um estudo voltado a EA e a formação 

inicial de professores, com base em pesquisas 

cientificas entre os anos de 2006 a 2016. 

NARCIZO, K. R. dos S. Uma análise sobre a 

importância de trabalhar educação ambiental nas 

escolas. REMEA - Revista Eletrônica Do 

Mestrado Em Educação Ambiental, 22. 2012. 
https://doi.org/10.14295/remea.v22i0.2807  

A pesquisa faz uma análise da importância em se 

trabalhar a Educação Ambiental nas Escolas, 

mesmo que inserida nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s) muitas vezes acabada gerando 

diversos questionamentos entre os docentes, e 

acaba não sento trabalha corretamente no âmbito 

escolar. 

RAMBO, G. C.; ROESLER M. R. V. B. Vivência 

com a natureza no ambiente escolar na primeira 

infância e sua relevância para construção do 

respeito e cuidados com o meio ambiente. Revista 

Brasileira de Educação Ambiental, São Paulo, v. 

14, n. 1, p. 111-131. 2019. 

DOI:  

https://doi.org/10.34024/revbea.2019.v14.2698 

Esta pesquisa busca debater o papel substancial 

que o âmbito escolar, assume em relação ao meio 

ambiente no desenvolvimento infantil, e de como 

ela pode despertar a ternura, afeto dessas crianças 

a natureza, contribuindo assim para a formação de 

indivíduos reflexivos.  

RODRIGUES, D. G., & ANDREOLI, V. M. 

Desafios e perspectivas das ações educativo-

ambientais na educação infantil. Revista 

Brasileira De Educação Ambiental, 11(4), 130-

148. 2016.  

https://doi.org/10.34024/revbea.2016.v11.2247 

A pesquisa busca responder à questão: Como 

desenvolver práticas educativo-ambientais em um 

Centro Municipal de Educação Infantil em 

Curitiba/Paraná, a partir de ações 

interdisciplinares? Afim de responder esta 

pergunta, buscou-se identificar qual era a 

concepção de estes profissionais sobre trabalhar 

com a Educação Ambiental de maneira 

interdisciplinar, através de uma abordagem 

qualitativa, sensibilizando os profissionais da 

educação a trabalhar práticas de Educação 

Ambiental. 

RODRIGUES, D, G., SAHED, D. A educação 

ambiental na educação infantil segundo os saberes 

de Morin. In.; Rev. bras. Estud. pedagog., 

Brasília, V. 99, Nº. 253, 2018. 

https://doi.org/10.24109/21766681.rbep.99i253.3

607 

 

A pesquisa busca compreender de que modo a 

Educação Ambiental está sendo abordada nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil, por meio de uma pesquisa qualitativa, 
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onde se utilizou como principal referencial teórico 

Morin (2001). 

RODRIGUES, Daniela Gureski, SAHED, 

Daniele. A formação continuada do professor de 

Educação Infantil em Educação Ambiental. In.; 

Ciênc. Educ., Bauru, V. 25, Nº. 4, 2019. 

https://doi.org/10.1590/1516-731320190040004 

 

Esta pesquisa buscava entender se teria alguma 

relação entre os cursos de Educação Ambiental, 

eram fornecidos aos professores da Educação 

Infantil na Rede Municipal de Curitiba no Paraná, 

essa pesquisa usou o método de observação para 

reconhecer, quais eram as fontes usadas por esses 

professores no desenvolvimento de atividades 

práticas sobre Educação Ambiental. 

SACCOL, A, l; TEIXEIRA, E, S. Educação 

Ambiental e formação de professores: um estudo 

com professoras dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. In.: Revista EA. Pato Branco (PR), 

2017. 

https://www.revistaea.org/pf.php?idartigo=1508  

 

Essa pesquisa busca entender os conceitos sociais 

de Educação Ambiental de professores dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental de uma Escola 

Municipal de Pato Branco no Estado do Paraná. 

Saheb, D., & Rodrigues, D. G. A educação 

ambiental na educação infantil: limites e 

possibilidades. Cadernos De Pesquisa, 23(1), 

81–94. 2016.  https://doi.org/10.18764/2178-

2229.v23n1p81-94. 

A pesquisa traz a problematização das ações e 

pensamentos dos docentes da Educação Infantil da 

rede pública e privada de Curitiba no Paraná, sobre 

a Educação Ambiental a partir de uma pesquisa 

qualitativa.  

SANTOS, C, F, dos., SILVA, A, J. A importância 

da Educação Ambiental no ensino infantil com a 

utilização de recursos tecnológicos. In.; R. gest. 

sust. ambient., Florianópolis, V. 5, Nº. 2, 2017. 

DOI:  

https://doi.org/10.19177/rgsa.v5e220164-19 

Trata-se de uma reflexão sobre a da EA na 

educação infantil, por meio de projetos 

pedagógicos de meio ambiente e contando com a 

utilização de recursos tecnológicos em sala de 

aula. 

SILVA, A, T, R, da. Pedagogia Ambiental. In.; 

Rev. eletrônica Mestr. Educ. Ambient. Porto 

Alegre, ISSN 1517-1256, V. 25, 2010. 

https://seer.furg.br/remea/article/download/3513/

2090  

O artigo aborda metodologias sobre a Pedagogia 

Ambiental, com base na complexidade dos 

problemas atuais e como a educação pode 

transformar o sujeito, por meio de diálogos entre 

os saberes científicos e os saberes da tradição. 

SOUSA, G, L, de; MEDEIROS, A, B, de; 

MENDONÇA, M, J, da S, L; et. al. A importância 

da educação ambiental na escola nas séries 

iniciais. In.: Revista Faculdade Belos. V. 4, n°1, 

Montes Belos, 2011. 

http://revista.fmb.edu.br/index.php/fmb/article/vi

ew/30  

Trata-se de uma reflexão, sobre possíveis diálogos 

entre a educação escola junto a EA, os autores 

destacam que os professores devem busca da 

melhoria em suas práticas de educação ambiental, 

ensinando que cada indivíduo é responsável em 

fazer algo para conter o avanço da degradação 

ambiental.  

SOUZA, A. G. R. de. Utilização de hortas verticais 

como instrumento de Educação Ambiental não 

formal. Revista Brasileira De Educação 

Ambiental, 13(2), 388-395. 2018.  

https://doi.org/10.34024/revbea.2018.v13.2582 

A pesquisa relata como a utilização de hortas 

verticais em escolas municipais, pode ser benéfico 

para que ocorra o contato do homem junto a 

natureza, podendo desenvolver a consciência 

ambiental nestes estudantes. 

TAGLIEBER, José Erno. Formação continuada de 

professores em Educação Ambiental: 
A pesquisa traz uma reflexão dos empecilhos, 

atitudes e desafios, que foram vivenciados ao 
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contribuições, obstáculos e desafios. In.: GT: Ed. 

Ambiental. N°22. 2017. 

http://30reuniao.anped.org.br/trabalhos/GT22-

3455--Int.pdf  

longo do desenvolvimento de um projeto voltado à 

formação de Educadores Ambientais na Micro-

Região da Associação dos Municípios do Vale do 

Itajaí, 

Vega, L. B. da S., & Schirmer, S. N. Oficinas 

ecopedagógicas: transformando as práticas 

educativas diárias nos anos iniciais. REMEA - 

Revista Eletrônica Do Mestrado Em Educação 

Ambiental, 20. 2013.  

https://doi.org/10.14295/remea.v20i0.3856 

 

Trata-se da problematização sobre a inserção da 

EA, diariamente junto as práticas educativas em 

âmbito escolar, principalmente no 1º ano do 

Ensino Fundamental, por meio de Oficinas 

Pedagógicas como instrumento de ação e reflexão, 

no processo de construção do conhecimento 

integral e integrado da criança.  

Vendruscolo, G. S., Confortin, A. C., Manica, K., 

& Aresi, D. Concepção e práticas de professores 

sobre Educação Ambiental em escolas Públicas. 

REMEA - Revista Eletrônica Do Mestrado Em 

Educação Ambiental, 30(2), 49–63. 2013.  

https://doi.org/10.14295/remea.v30i2.3865 

 

O objetivo é analisar qual é a concepção e como 

ocorre a prática de professores sobre educação 

ambiental em escolas públicas da região oeste de 

Santa Catarina, sul do Brasil.  

VIANA, E, C, da S, J, GERALDO M, de O., 

SOBRAL, E, C, L, M, N, C., SOBRAL, S, E, C., 

LIMA, O, M, L. A Educação Ambiental nos anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. In.; Id on Line 

Ver. Mult. Psic. V.13, Nº 44, 2019.  

DOI:10.14295/idonline.v13i44.1646  

Trata-se de uma pesquisa realizada na escola 

Municipal Francisco Filgueira Sampaio, em 

Serrita, Pernambuco, com alunos do 6º e 7º sobre 

a EA.   

 

VIDAL, D. B., NOGUEIRA, M. T., & CAMPOS, 

T. S. Um caso de sucesso: metodologias que 

potencializam a Educação Ambiental no ensino 

fundamental. Revista Brasileira De Educação 

Ambiental, 13(4), 66-78. 2018.  

https://doi.org/10.34024/revbea.2018.v13.2544 

A pesquisa apresenta metodologias que podem ser 

aplicadas sobre Educação Ambiental em Escolas 

de Ensino Fundamental, esta pesquisa foi 

desenvolvida no município de Montanha no 

Espírito Santo. O objetivo é observar como essas 

escolas direcionam o conhecimento dos alunos 

com olhar crítico junto aos problemas ambiental da 

atualidade de modo interdisciplinar, buscando a 

transformação social dos mesmos através de uma 

consciência crítica. 

Fonte: Autor, 2020. 
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