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INTRODUÇÃO  

 

O meio ambiente (MA) é representado pelas pessoas de diferentes maneiras, 

em função do seu contexto histórico, cultural, político, econômico e de formação. Da 

mesma forma, professores e professoras, na sua prática cotidiana, expressam 

diversas representações sociais (MOSCOVICI, 1978) que de alguma forma 

influenciam a Educação Ambiental desenvolvida na escola. 

Sobre esta perspectiva entendemos que qualquer discussão e/ou ação na 

direção da educação ambiental passa pelo debate acerca das formas de percepção 

dos sujeitos sobre o meio ambiente. São as representações sociais que se 

constituem a partir do meio, das vivencias do sujeito e assim interferem e até 

orientam a sua forma de ser e estar nesse meio.  

Falar em meio ambiente e educação ambiental não é propriedade nem 

exclusividade das disciplinas de Ciências e Biologia. No entanto aqui discutiremos a 

partir deste recorte, trazendo algumas considerações acerca da formação 

necessária para a prática docente de professores de Ciências e Biologia voltada à 

Educação ambiental e a articulação necessária no processo formativo. 

Certamente a abordagem disciplinar não dá conta da EA. O modelo de ensino 

centrado nas disciplinas impossibilita a compreensão do todo, restringe a ação do 

professor a um monólogo informativo e culmina numa situação em que ocorre 

apenas o conhecimento acadêmico, que não corresponde aos diferentes interesses 



 

 
 

e necessidades dos alunos. Neste sentido Gouvêa (2006 p. 169) assevera a 

“necessidade de compreender educação ambiental como um processo educativo 

amplo e permanente, necessário à formação do cidadão”. 

De acordo com Medina (2001) a formação voltada a EA necessária ao 

professor está relacionada a processos de construção e reconstrução de 

conhecimentos, valores, a partir do contexto escolar, das suas disciplinas, da 

organização do trabalho docente, percebendo as relações complexas que aí se 

estabelecem. Carvalho (2001, p. 57) indica três dimensões fundamentais na 

formação do educador:  

 

1) a dimensão relacionada à natureza dos conhecimentos presentes nos 

diferentes programas de formação; 2) a dimensão relacionada aos valores 

éticos e estéticos que têm sido veiculados pelos mesmos; 3) o tratamento 

dado às possibilidades de participação política do indivíduo, tendo como 

meta a formação de cidadãos e a construção de uma sociedade 

democrática. 

 

Costa (2001), Figueiredo (2007) propõe, um processo de formação  inspirada 

nas idéias de Paulo Freire que escolhe um tema gerador a partir do contexto local e 

busca trazer à discussão as relações com o tema e com os conteúdos das 

disciplinas tradicionais. Há um consenso entre diferentes autores que o processo 

formativo deve privilegiar as relações entre os fatores sociais, econômicos, culturais, 

políticos além dos conhecimentos específicos das áreas disciplinares. Afinados a 

uma perspectiva da complexidade (LEFF, 2003) na qual a EA assim entendida 

supõe o diálogo de saberes, entre os diferentes sujeitos, as diferentes áreas do 

conhecimento, entre os saberes populares e científicos. 

Gadotti (2000, p. 45) aponta alguns atributos necessários para um novo 

professor: “mediador do conhecimento, sensível e crítico, aprendiz permanente e 

organizador do trabalho na escola, um orientador, um cooperador, curioso e, 



 

 
 

sobretudo, um construtor de sentido”. Carvalho (2003, p. 114, grifo do autor) destaca 

que “o papel do educador ambiental, tomado da perspectiva hermenêutica, poderia 

ser pensado como o de um intérprete de nexos que produzem os diferentes sentidos 

do ambiental em nossa sociedade”. Ou seja, a professora e o professor tornam-se 

intérpretes das interpretações construídas no âmbito social. 

O papel do professor, o modelo e a função da escola oscilam conforme as 

representações e os valores presentes em uma determinada sociedade. Apesar 

disso, o professor precisa fazer escolhas, produzir sentidos e propor iniciativas, pois 

o resultado do seu trabalho dependerá da sua posição como sujeito com propostas 

educativas. 

A formação docente deve ser pensada cuidadosamente, a partir de uma 

perspectiva filosófica e ética, já que é necessário propiciar uma revisão de 

conhecimentos e de atividades já consolidadas nas pessoas. Por conseguinte, de 

acordo com Riojas (2003, p. 34), um trabalho de formação de professores terá dois 

objetivos: “por um lado fazer ver a necessidade de mudança de paradigma e 

oferecer alternativa, e por outro lado, dar informação empírica que faça ver a 

problemática e a necessidade e pertinência do anterior”. 

  

 

OBJETIVO   

 

 Conhecer as representações sociais dos professores de Ciências e Biologia 

acerca da formação necessária para desenvolver a EA na escola.  

 

 

 

 

 



 

 
 

METODOLOGIA  

 

 A pesquisa foi desenvolvida dentro do contexto de elaboração da dissertação 

de mestrado em Educação que discutiu sobre as representações sociais de meio 

ambiente de professores e professoras de Ciências e Biologia. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa e a obtenção dos dados deu-se em dois momentos. Primeiro 

constituiu de entrevista semi-estruturada realizada com 15 professores e professoras 

de Ciências e Biologia que desenvolviam atividades relacionadas à EA em escolas 

da Rede Pública de ensino em Ponta Grossa, Paraná, Brasil. O terceiro constituiu de 

um questionário respondido por outros sujeitos, dez professores e professoras de 

Ciências e Biologia, intencionando obter informações que complementassem 

aquelas obtidas através das entrevistas. 

 

 

RESULTADOS  

 

Quando indagados sobre a importância de se discutir sobre meio ambiente 

na escola, os professores e professoras participantes da pesquisa reconhecem essa 

necessidade de forma unânime. Porém, a maneira como entendem esse trabalho é 

variada, e esse entendimento está intimamente relacionado às representações sobre 

as iniciativas para o trabalho com o meio ambiente. De forma geral, os professores e 

professoras apontam essa necessidade em função de uma representação moralista 

e idealista (FERREIRA, 2004), a fim de conscientizar os alunos. A EA é importante 

para a “mudança da consciência”, para “tomar consciência”, “aprender a modificar o 

comportamento”, “para que o aluno possa cuidar de seu meio ambiente”. Tais idéias 

estão muito presentes quando os sujeitos pesquisados justificam a necessidade do 

trabalho com MA na escola dizendo que as abundantes informações que as pessoas 



 

 
 

têm acesso devem ser discutidas dentro da escola, como forma de promover 

mudanças de comportamento dentro e fora da escola.  

Em relação àquilo que os entrevistados julgam necessário ao 

professor/professora para trabalhar com meio ambiente na escola, eles enumeram 

diversos fatores, dentre os quais se destacam o comprometimento pessoal que o 

professor/professora deve ter, o gosto pelo assunto, o conhecimento. Não se 

referem ao conhecimento complexo, mas ao conhecimento sobre meio ambiente 

relacionado à Ecologia, Botânica, Zoologia e outras disciplinas, sobre a realidade 

local e global, a capacidade de despertar o interesse e conquistar os alunos, a 

leitura para atualizar-se e informar-se. No entendimento de alguns entrevistados o 

que o professor/professora precisa não está associado à competência e preparo, 

mas à boa vontade. 

Nenhum dos professores se reporta à necessidade de cursos de formação, 

apesar de a maioria deles/delas considerar que sua formação inicial não privilegiou a 

discussão ambiental, alguns associam essa discussão às disciplinas de Ecologia, 

Botânica e Zoologia. E, ainda, aqueles professores e professoras que passaram pela 

formação inicial há vinte anos ou mais lembram que, quando estudaram, não se 

falava sobre esse assunto. Ao se reportar à sua formação inicial, duas professoras 

afirmam que houve pouca discussão sobre meio ambiente e, quando houve, foi 

apenas teórica, dentro das aulas de Ecologia. 

Quando perguntados sobre a participação em cursos específicos voltados à 

temática ambiental, apenas cinco professores dizem não ter feito nenhum curso. No 

entanto, grande parte dos professores/professoras (11 entre os 15) procurou cursos 

de pós-graduação específicos das suas disciplinas ou na área da educação. Apesar 

disso, a maioria deles afirma que os cursos pelos quais passaram não trouxeram 

grandes contribuições para sua formação na área ambiental. Os três professores 

que possuem pós-graduação em nível de mestrado, em área específica das suas 

disciplinas - coincidentemente, os três professores possuem mestrado na área de 



 

 
 

Botânica - relacionam a contribuição dessa formação no sentido de utilizar 

conhecimento científico específico para as aulas de botânica, mas não para a 

discussão ambiental. Ou seja, a sua formação especifica stricto sensu, neste caso 

na área de Botânica, os afastam da discussão ambiental.  

Ao responder, no questionário, sobre os fatores que favoreceram a 

compreensão atual sobre meio ambiente, a maior parte dos professores e 

professoras refere-se aos meios de comunicação, à prática cotidiana e às leituras. 

Dois deles acreditam que o distanciamento da realidade e a visão naturalista 

trabalhada na formação inicial são fatores que dificultaram o entendimento que 

possuem hoje.  

É interessante, também, notar que está subjacente à fala do 

professor/professora o fato de que, no geral, poucos se colocam como participantes, 

integrantes da discussão e da ação na escola. A discussão do tema e o trabalho 

devem ocorrer, mas é para o aluno, pois este precisa conscientizar-se, agir, cuidar, 

preservar, conhecer o meio onde está inserido. Evidenciam-se falas como: “se eles 

não cuidarem do meio ambiente”,  “eles não tem interesse”, “se eles não cuidarem 

do meio ambiente, daqui um tempo onde vão viver”.  

O posicionamento assumido pelos professores e professoras que 

responderam aos questionários é contrário à auto-exclusão discutida acima, uma 

vez que em resposta à questão “diante do meio ambiente me considero uma 

pessoa...”, muitos consideram-se responsáveis, conscientes, caracterizando-se 

como pessoas que respeitam o meio ambiente.  

No geral, a idéia de urgência e necessidade de “cuidar” do meio ambiente é 

muito forte nas representações dos professores e professoras. Contudo, na maioria 

das vezes, este é entendido como espaço físico, como meio que circunda as 

espécies, incluindo o homem. Apenas um dos professores que respondeu ao 

questionário referiu-se à questão cultural e histórica. A maioria dos professores e 

professoras não consegue explicar a discussão ambiental em relação aos elementos 



 

 
 

sociológicos, políticos, econômicos, culturais e históricos. Eles/elas não associaram 

meio ambiente a essas questões. Não há, por exemplo, uma relação da 

problemática do lixo com os comportamentos humanos voltados para um modelo de 

produção e consumo, como fatores determinantes.  

Nos parece que a formação necessária real, a ideal e aquela representada 

pelos professores constituem-se em três realidades paralelas e distintas. Num 

vértice deste triangulo, aquilo que se efetiva nos cursos de formação inicial e 

continuada de professores e professora, noutro a formação mínima necessária que 

deveria estar presente na formação inicial capaz de preparar o professor e a 

professora para a pratica com a EA, e no terceiro vértice a auto-formação como 

constituição da autonomia e da desconstrução das representações do professor e da 

professora. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Por conseguinte, há que se pensar que um dos caminhos para que a EA se 

concretize na escola é pensar formas de discutir, desconstruir e reconstruir as 

representações dos professores e professoras e de todos os sujeitos envolvidos no 

processo educacional dando conta de uma discussão ambiental integrada e 

complexa.  Além disso, questionar os modelos atuais de formação embasadas nas 

diversas discussões e estudos que vem sendo desenvolvidos na área e efetivar a 

prática nesses espaços de formação, seja a universidade no contexto da formação 

inicial, os espaços de formação continuada e na própria escola, poderá contribuir 

para que os professores e professoras tenham acesso à formação necessária para o 

desenvolvimento de uma Educação Ambiental crítica e comprometida com a 

formação de valores ambientais 
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