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RESUMO- Esta pesquisa tem por objetivo, compreender como um curso de capacitação em 

Educação Ambiental (EA) tem contribuído nesta área para a formação dos alunos do curso de 

Pedagogia de uma faculdade do sul de Minas Gerais. Este trabalho consiste em um estudo de caso e 

para a coleta de dados serão analisados os textos produzidos durante a realização de um Fórum de 

Educação Ambiental Crítica e relatórios elaborados pelas cursistas. A interpretação dos dados será 

realizada com base nos procedimentos da análise de conteúdo. A educação ambiental deve ser vista 

e entendida como um instrumento de transformação ao mesmo tempo em que promove o 

pensamento crítico dos alunos sobre os problemas socioambientais. Por meio da formação inicial de 

professores, as instituições de ensino têm a oportunidade de contribuir para a formação de 

profissionais reflexivos e críticos, capazes de opinar por ações que visem à transformação da 

sociedade. Espera-se que os resultados desta pesquisa sejam satisfatórios, de forma a contribuir para 

a formação dos futuros professores em questão.  
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INTRODUÇÃO 

Diante das crises socioambientais atuais e do modelo civilizatório vigente, torna-se 

necessário desenvolver novas concepções de EA nos graduandos dos cursos de licenciatura, por 

meio de metodologias reflexivas, de forma que estas sejam fios condutores de iniciativas voltadas 

para desenvolver aspectos formativos do sujeito ecológico (GUIMARÃES, 2004).  

Uma vez entendida a importância da educação ambiental na formação inicial de professores, 

é possível enxergar a Educação em sua concepção ampla como provedora da compreensão dos 

problemas socioambientais, considerando o meio ambiente como conjunto de inter-relações entre o 

mundo natural e a sociedade. Assim, a função básica da escola em responder, concretamente, às 

demandas da sociedade na perspectiva da transformação social, por meio de quadros de 

profissionais responsáveis, evidencia a educação não somente como escolarização, instrução e 

transmissão de conteúdo, mas, sobretudo, como possibilidade de formação cidadã, conscientização, 

transformação e emancipação das pessoas e do mundo (LIBANEO et al., 2012). 
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 Diante do contexto torna-se necessária a reformulação significativa do processo formativo 

de educadores para mudanças positivas no meio social. Loureiro (2004) explica que a educação é 

parte integrante das relações sociais, econômicas, políticas e culturais que envolvem a sociedade, 

assim, pensar na qualidade da formação docente é fundamental na qualificação de profissionais para 

atuarem em suas respectivas áreas. 

É preciso salientar, diante do relato, a importância das instituições de ensino valorizarem 

disciplinas voltadas para práticas ambientais relacionadas à educação ambiental em seus currículos, 

de forma que estas contribuam para a formação de profissionais críticos.  

Assim, esta pesquisa busca compreender como um curso de capacitação em educação 

ambiental tem contribuído nesta área para a formação dos alunos do curso de Pedagogia de uma 

faculdade do sul de Minas Gerais.  

 

MATERIAL E MÉTODOS: 

A pesquisa em questão se apresenta como um estudo de caso. A coleta dos dados está sendo 

feita por meio do acesso ao fórum de discussões sobre Educação Ambiental Crítica e análise de relatórios 

elaborados pelas cursistas. 

Os dados serão interpretados com base nos procedimentos da análise de conteúdo, que nada mais 

é que um conjunto de instrumentos metodológicos que se aplicam a discursos diversificados, apresentando 

um esforço de interpretação que oscila entre a objetividade e a subjetividade (BARDIN, 2010).   

Participam da pesquisa, 18 alunas de um curso de Pedagogia de uma faculdade do Sul de Minas 

Gerais, que optaram por fazer o curso de EA, ofertado pela instituição em questão.  As participantes tiveram 

suas identidades preservadas, sendo usada a letra P do alfabeto acrescida de números conforme a quantidade 

de alunas. Para identificação dos documentos analisados foram utilizadas as iniciais dos mesmos, FEAC 

(Fórum de Educação Ambiental Crítica) e RF (Relatório Final).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção será apresentada a análise, interpretação e discussão dos dados analisados até o 

momento oriundos da investigação.  

Com o intuito de analisar qual a percepção de educação ambiental (Tradicional ou Crítica) 

possuíam as participantes após terminarem o curso, foi possível extrair até o momento 2 categorias  

de análise do FEAC, sendo estas: práticas educativas na formação de cidadãos autônomos e  

educação ambiental  conscientizadora.  

 

Práticas educativas na formação de cidadão autônomos 

A educação ambiental deve exercer um papel ético além de implementar valores e atitudes 

na formação dos alunos, de tal modo que percebam o homem e a natureza como um todo. Para 
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tanto, os conteúdos trabalhados em aula devem fazer parte da realidade dos educandos e do 

educador, evitando práticas pedagógicas que não proporcionem questionamentos em relação aos 

problemas vivenciados pelos mesmos.  

Nos discursos das alunas são apontadas várias vezes, Quadro 1,  a importância de práticas 

educativas para conscientização dos alunos em relação aos problemas ambientais e formação de 

cidadãos autônomos, como apontam as alunas P3 e P15 no FEAC.  

 

Quadro 1 Recortes das falas das alunas que relacionam práticas educativas na formação de 

cidadãos autônomos 

P3 Ela deve ser uma prática educativa que vise produzir autonomia e não a dependência, 

tornando-se um instrumento de transformação que capacita os alunos a intervir na 

transformação da sociedade de forma consciente pensando no futuro. Documento 

(FEAC). 

P15 Visa à prática educativa como formação do sujeito enquanto ser individual e social, tem a 

possibilidade de formar cidadãos participativos, autônomos capazes de agir para a transformação. 

(FEAC). 

Fonte: Fórum de Educação Ambiental Crítica, curso de educação ambiental /2015. 

 

Percebe-se que essas práticas na visão das alunas, não discutem questões socioeconômicas 

ou políticas, o que às vezes pode não contribuir de forma significativa para o desenvolvimento do 

pensamento crítico dos alunos. Porém, mesmo dentro de uma visão de práticas educativas simples, 

é possível dizer que essa percepção já mostra mudanças em seus pensamentos em relação ao 

trabalho da EA na Educação Formal. 

Em conformidade com o exposto, Freire (2013, p.20) explica que “mesmo a consciência 

ingênua acaba por despertar criticamente”, este autor ainda explica que a consciência de mundo e a 

consciência de si mesmo crescem juntas e que uma luz é interior da outra.  

A EA deve ser uma prática educativa que contribua para a emancipação de sujeitos, de 

forma que possam intervir na sociedade, individual ou coletivamente. 

 

Educação ambiental conscientizadora 

 Guimarães (2010, p. 31) explica que o trabalho de conscientização deve possibilitar ao 

educando “Questionar criticamente os valores estabelecidos pela sociedade, assim como os valores do 

próprio educador que está trabalhando em sua conscientização. É permitir que o educando construa o 

conhecimento e critique valores com base em sua realidade”. 
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 Assim, trabalhar a EA de forma conscientizadora exige do professor conhecimentos dos 

problemas socioambientais da realidade da sociedade dos educandos e também dos problemas 

socioambientais que assolam o mundo de forma geral. 

O Quadro 2, abaixo demonstra os recortes das falas das alunas, extraídas do fórum de 

discussão, que retratam a EA dentro de uma visão conscientizadora. 

Quadro 2: Recortes das falas das alunas para análise da 2° categoria “ EA Conscientizadora” 

P15 Ela busca capacitar o aluno em diversos contextos, como busca de valores, autonomia, 

ser mais participativo e ter uma consciência conservadora para transformar o mundo 

onde vivemos. (FEAC) 

P16 A Educação Ambiental Crítica é a vertente capaz de erguer um contra ponto em relação 

a essa educação tradicional a favor da educação libertadora e conscientizadora. (FEAC) 

Fonte: Fórum de Educação Ambiental Crítica, curso de EA /2015. 

 

As falas das alunas P15 e p16, mostram que por meio da EA é possível conscientizar os 

alunos sobre os problemas socioambientais com o intuito de torná-los críticos e participativos na 

sociedade, e assim, se tornarem agentes de mudanças.  

 Referente às falas das alunas, é preciso que as escolas trabalhem de forma conscientizadora, 

fazendo com que os alunos entendam seu papel no meio social, em prol de mudanças significativas 

em relação aos problemas socioambientais. Dessa forma, ao assumir uma nova postura diante dos 

problemas socioambientais, surge uma nova ética e mudanças de valores sociais. 

A Educação Ambiental no contexto escolar está ligada diretamente à formação inicial dos 

professores, ao esperar que as práticas dos professores se liguem a uma Educação Ambiental  

crítica, emancipatória, dialógica e transformadora é preciso que estes discutam e entendam tais 

concepções durante sua formação. Assim, nesse contexto, o curso de EA pode contribuir muito para 

essa formação inicial. 

 

CONCLUSÃO 

A proposta do curso que antes era apenas uma proposta para a pesquisa do mestrado, criado 

e sugerido pela pesquisadora, se tornou um curso permanente vinculado à disciplina de EA e ao 

departamento de Extensão da Instituição.  

Os resultados até o presente momento indicam a necessidade de reestruturar algumas 

propostas e atividades do curso, mas por ser o primeiro curso de EA ofertado pela Extensão da 

faculdade é normal encontrar pontos que precisam ser melhorados, no ponto de vista da 
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pesquisadora. Também é possível dizer que a pesquisa, por meio da análise dos dados, pode 

contribuir para melhorias do próximo curso de EA.  
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