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RESUMO 

 

O presente trabalho procura analisar algumas concepções acerca da questão ambiental por professores de 
Geografia do Ensino Fundamental da rede municipal de Ensino de Uberlândia, participantes do Curso de 
Extensão de Educação Ambiental, promovido pela Prefeitura de Uberlândia, nos dias 21 de junho e 05 de 
julho de 2004.  Tais concepções foram obtidas por meio de um pequeno questionário distribuído ao iniciar 
o curso, onde se tentou levantar o perfil do professor e sua percepção a respeito de Educação Ambiental e 
problemas ambientais. A intenção principal desse trabalho é fazer algumas reflexões sobre suas concepções 
de ambiente oriundas de sua formação profissional e de suas vivências e discutir sobre as possibilidades 
dos cursos de extensão auxiliarem na desmistificação de conceitos trabalhados no espaço escolar. Nos 
últimos anos tem-se sentido que vários países têm redobrado seus esforços para fomentar a Educação 
Ambiental devido ao interesse de vários setores da população pelos problemas ambientais, à vontade de 
resolvê-los e à percepção de seu importante papel de prevenção. A intensidade desses esforços varia de 
acordo com o país, estado, região. Dentre algumas outras iniciativas, no Brasil, várias prefeituras têm 
caminhado no sentido de ministrar cursos de extensão ou capacitação para os professores do ensino 
fundamental e médio, a fim de complementar ou atualizar a sua formação inicial, nos cursos de origem, 
visando contribuir para a composição de um quadro de professores necessário ao desenvolvimento da 
Educação Ambiental nas escolas. Contudo, faz-se necessário entender quais as representações que esses 
professores fazem da problemática ambiental, a fim de que esses mesmos cursos de capacitação ou 
extensão possibilitem a construção de uma Educação Ambiental que deixe de ser um aglomerado de 
atividades desconexas e se efetive como uma filosofia de condução da prática interdisciplinar de educação.  

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, vários países têm demonstrado interesse em fomentar a 
Educação Ambiental, devido à percepção cada vez maior de seu importante papel 
preventivo para alguns sérios problemas ambientais, bem como em conseqüência das 
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exigências de organismos internacionais à instauração de políticas conservacionistas, 
aonde se inclui a Educação Ambiental. 

Esse processo têm se dado de vários modos, contudo podemos considerar que as 
formas mais rotineiras na sua condução estão, de alguma maneira, relacionadas à: 

1. Inclusão de temas ambientais no sistema educacional básico com o 
estabelecimento de programas institucionais voltados à Educação 
Ambiental; 

2. Formação de pessoal necessário ao desenvolvimento da Educação 
Ambiental, por meio da inserção de cursos de temática ambiental na grade 
curricular dos cursos de graduação;  

3. Criação de cursos de pós-graduação, lato e stricto sensu, para professores 
e outros profissionais, centrados em temáticas ambientais, a fim de 
complementar e atualizar a formação tradicional dos cursos de origem; 

4. Elaboração de materiais didáticos, audiovisual ou impresso, para Educação 
Ambiental. 

Sem menosprezar a importância das outras diligências, pode-se dizer, entretanto, 
que as possibilidades de integrar a Educação Ambiental nos programas de educação 
formal e não formal, bem como de colocá-la em prática, dependem essencialmente da 
formação de pessoal para sua aplicação. Evidentemente, os melhores programas e 
propostas de estudo e materiais pedagógicos só conseguirão surtir o efeito desejado 
quando os responsáveis pela sua aplicação assimilarem os objetivos da Educação 
Ambiental e se sentirem capazes de direcioná-los por meio da utilização eficaz do 
material disponível.  

A formação dos professores em Educação Ambiental é reconhecida como uma 
necessidade desde a realização da Conferência Intergovernamental sobre Educação 
Ambiental, em Tbilisi (1977), onde foram oficialmente dispostos os princípios, as diretrizes 
e os objetivos da Educação Ambiental, o que foi corroborado nos inúmeros congressos e 
seminários que a sucederam.  

Assim, “As recomendações foram sendo cumpridas, com maior ou menor alcance, 
e hoje já não existe uma estratégia de desenvolvimento de educação ambiental, seja em 
âmbito institucional ou do ponto de vista didático, que não inclua os aspectos 
formativos.” (DÍAZ, 2002, p. 147) 

Dentro desse contexto, os cursos de extensão e especialização se propagam no 
Brasil com a finalidade de capacitar o pessoal encarregado da educação formal e 
informal para a inclusão da Educação Ambiental em suas atividades, o que pode ser 
explicado se considerarmos que parte dos docentes atuais formaram-se em um período 
em que as questões referentes ao meio ambiente eram parciais em muitas das 
universidades brasileiras, estando, portanto, muitas vezes despreparados para a 
condução das metodologias e princípios relacionados à Educação Ambiental.  
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Na própria Conferência de Tbilisi, no final da década de 1970 portanto, já se 
tinha conhecimento que a grande maioria dos docentes no mundo não possuía a 
formação necessária para lidar com os princípios e os procedimentos necessários ao 
desenvolvimento de uma discussão voltada às questões ambientais. Tanto é assim que em 
suas orientações já constava que “a formação e o aperfeiçoamento do pessoal deverão 
atuar em dois sentidos: em primeiro lugar, é preciso suscitar nos educadores a tomada de 
consciência dos problemas ambientais no contexto do desenvolvimento humano geral e 
do desenvolvimento socioeconômico nacional. (...). Além disso, é preciso imbuir-se de 
atitudes e competências que permitam ao educador estabelecer um diálogo 
interdisciplinar.” (UNESCO, 1997, p. 72/73). 

Deve-se destacar que os cursos de extensão de Educação Ambiental, de modo 
particular, apesar de serem também oferecidos por professores e pesquisadores 
vinculados à universidade, diferentemente dos cursos de especialização que possuem 
carga horária maior, normalmente possuem pequena carga horária menor que 40 horas. 
Sendo assim, não objetivam a formação de especialistas, dado o curto espaço de tempo, 
mas sim ser um espaço que propicie aos educadores, qualquer que seja o nível e em 
todos os setores do ensino, a constituição das competências necessárias para a definição 
de problemáticas, conteúdos e experiências concernentes à Educação Ambiental, 
colocando-os a par das discussões mais atuais. 

Entretanto, o que presenciamos hoje nos cursos de extensão voltados à Educação 
Ambiental é uma multiplicidade de estratégias de formação sendo adotadas, que apesar 
de propiciar discussões acerca de propostas metodológicas diferenciadas, relativas à 
multicausalidade e ao inter-relacionamento dos diferentes elementos constituintes do 
sistema ambiental, encontram-se longe de alcançar aquilo que realmente almejam - uma 
nova ação educativa interdisciplinar que contemple os aspectos sócio-ambientais no 
espaço escolar ou comunitário. 

É claro que conhecer novas propostas faz parte da construção profissional, mas 
talvez não sejam suficientes, se não permitem ao professor relacioná-las com a sua 
experiência prévia e a realidade da sala de aula onde atua. 

Deve-se ressaltar, nesse aspecto, que apesar de ocorrerem, desde a década de 
1970, experiências voltadas à Educação Ambiental, elas possuíam um aspecto pontual. 
De acordo com SAITO (2002), tais práticas, no Brasil, se configuravam como resultado 
de denúncias apaixonadas, a favor da natureza, com enfoque dominantemente 
naturalista, não considerando a temática social, totalmente restringida pelo governo 
ditatorial de então. À Educação Ambiental restavam apenas alguns tópicos ambientais, 
desarticulados do contexto sócio-econômico, inseridos ora em Ciências, ora em 
Geografia. 

Atualmente, as práticas relacionadas á Educação Ambiental mudaram, avançaram 
e se diversificaram, contudo muitas vezes permanecem ainda circunscritas a uma dada 
disciplina e eivadas de concepções positivistas tão bem disseminadas em toda nossa 
jornada escolar. 

Daí a importância de tentarmos levantar quais são as representações de ambiente 
que os professores elaboram a partir de suas experiências e conhecimentos práticos 
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construídos no seu cotidiano escolar e social, bem como as racionalidades geradas a 
partir de contextos diferentes, para que não haja um descompasso tão grande entre os 
cursos de capacitação e a ação pedagógica diária dos professores. 

 

ALGUMAS PREMISSAS TEÓRICAS 

As práticas que permeiam o desenvolvimento da Educação Ambiental são 
estritamente dependentes da percepção e da representação que os diversos indivíduos 
fazem de meio ambiente. Além de fatores estruturais, os quais não serão aqui discutidos, 
são elas que podem auxiliar na condução das práticas educacionais para uma dimensão 
mais pontual, como mero conteúdo naturalista a ser aprendido, ou para o 
desenvolvimento de capacidades e sensibilidades para identificar e compreender os 
problemas ambientais, para a mobilização e comprometimento com a tomada de 
decisões voltadas à melhoria da qualidade ambiental e por, conseguinte, de vida. 

Tais representações variam de indivíduo para indivíduo, já que a sua interação 
com o mundo é afetada por diversos fatores. Primeiramente, por estarem fortemente 
relacionadas às disposições da personalidade, são profundamente alterada de acordo 
com as expectativas e valores individuais. Além disso, a aprendizagem social, 
contextualizada historicamente, é um elemento determinante nesse processo. A aquisição 
de códigos de um grupo social, além de impor um significado peculiar às representações 
de ambiente, torna possível, apesar das diferenças individuais, um certo consenso sobre 
as idéias que os indivíduos de um mesmo grupo cultural faz de um determinado conceito. 

A princípio, por exemplo, “Ao referir-se à natureza, os gregos de antigamente 
tratavam-na por Gaia, nome carinhoso dado a um ser vivo, palpitante e, acima de tudo, 
atuante. Em Gaia se podia confiar, pois ela zelava pelo bem estar de seus afilhados, 
cuidando para que as coisas não saíssem dos eixo” (KLOETZEL, 1993, p.15) 

Já a partir do século XVI e XVII, quando começa a haver a prevalência do 
empirismo, da descrição matemática, com o expurgo das propriedades consideradas 
subjetivas, a oposição homem-natureza vai se tornando mais marcante. A concepção 
cartesiana, mecanicista, embasada pelas teorias matemáticas de Newton, dá o alicerce 
para o enfoque puramente bio-físico de natureza, excluindo-se dela o homem. Tal 
concepção vai ser herdada pela geografia, bem como por outras disciplinas, reproduzida 
nos sistemas de ensino, espelhando-se no conceito de ambiente que predominará até 
meados do século XX. 

Novas descobertas, entretanto, tais como aquelas relacionadas ao campo elétrico 
e magnético e as idéias de evolução, evidenciaram as limitações do modelo newtoniano 
e indicaram que o universo era muitíssimo mais complexo do que Descartes e Newton 
haviam imaginado. 

Com Darwin, verifica-se que há uma evolução na natureza. O átomo também 
deixa de ser uma substância indivisível e vira sistema. A partir da segunda metade do 
século XX, a emergência de ciências que operam recomposições polidisciplinares, como a 



  -5- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

cosmologia e a ecologia, impulsionam o surgimento de novas abordagens acerca de 
meio ambiente, aglutinando e integrando os elementos biológicos, físicos e sociais. 

Contudo, ainda hoje é comum ter-se ainda aquela concepção primeira de 
ambiente como sinônimo de fauna e flora, o que acaba se refletindo também na 
concepção da educação voltada para o ambiente. 

Entretanto, deve-se ressaltar, que tais concepções não podem ser consideradas 
como produtos acabados e estáticos, e sim como “produtos da experiência, 
conhecimento, história e cultura, em perpétuo estado de finalização” (ANDRÉ, 1998, 
p.78), o que permite a proposição de ações educativas, no sentido de estar fomentando 
a modificação de valores e a construção de atitudes pró-ambientais, que considerem o 
ambiente em todas as suas dimensões. 

 

CONTEXTUALIZANDO GEOGRAFICAMENTE 

Antes de discorrermos sobre o nosso objeto principal, a percepção da 
problemática ambiental pelos professores municipais, se faz necessária uma breve 
contextualização geográfica do município de Uberlândia. Tal procedimento tem a 
finalidade de auxiliar na trajetória reflexiva proposta, bem como situar a temática 
considerando um dos princípios da Educação Ambiental, ou seja a integração do 
enfoque local, regional e global. 

O município de Uberlândia está situado no nordeste do Triângulo Mineiro, ao 
norte da Bacia Sedimentar do Paraná, em área de amplos chapadões, com altitudes em 
torno de 850m, originalmente cobertos por cerrado, como pode ser observado na figura 
1.  

 

Figura 1 – Localização de Uberlândia. 

 
Fonte: Guia Turístico de Uberlândia/2000 (adap. Gelze Rodrigues) 
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Na área predomina o clima tropical estacional, com temperaturas médias de 
22ºC, tendo duas estações muito marcantes, alternadas, uma úmida, de setembro a 
maio, e outra seca, de junho a setembro. 

A fundação de Brasília, juntamente com a abertura de novas estradas, propiciou a 
incorporação dessa região ao cenário econômico nacional, da mesma forma que levou 
ao desmantelamento de seu antigo sistema ambiental, já que devido aos processos de 
expansão, primeiramente do arroz e café, e posteriormente da soja, que ocorreram mais 
intensamente na região a partir da década de 1970, apenas poucos fragmentos de 
cerrado restam hoje. 

De forma associada, desde então Uberlândia vem passando por um processo de 
crescimento, que vem se intensificando desde a última década, o que pode ser 
evidenciado pela sua expansão horizontal em direção à periferia, por meio da auto-
construção e proliferação de condomínios fechados, como também horizontal nas áreas 
mais centrais.  

Tal dilatação rápida é promovida principalmente por dois fatores. O primeiro, 
relacionado à incorporação de avançadas tecnologias nos setores agroexportadores da 
região, pouco absorvedoras de mão-de-obra, o que impulsiona os trabalhadores menos 
qualificados para cidades de grande e médio porte, onde a sua integração social se vê 
obstaculizada. O segundo, relacionado à instalação de grandes empresas multinacionais, 
como Souza Cruz, Monsanto e Cargil, na região, bem como pela existência de várias 
universidades, pública e particulares, o que possibilita a emigração de um grande 
número de profissionais qualificados para a região. 

Como fruto de todo esse processo de acelerado crescimento populacional, 
ocorrido em função da acentuação dos fluxos migratórios promovidos pela inclusão 
subordinada da região ao circuito econômico nacional e global, temos o descompasso 
entre a demanda de serviços públicos e o que é oferecido concretamente em termos de 
equipamentos, serviços e infra-estrutura urbana, principalmente em áreas onde moram as 
classes menos favorecidas. 

Assim, verificamos na região problemas ambientais de toda ordem, desde aqueles 
correspondentes à precariedade da rede de saneamento nas áreas mais periféricas, à 
violência e à proliferação de favelas, até os relacionados às queimadas, ao 
desmatamento e seus efeitos vinculados, como processos erosivos e assoreamento dos 
canais fluviais. 

 

PERCEPÇÕES MEANDRANTES 

Como diferentes autores, que trabalham com a formação de professores, têm 
alertado, “no caso da incorporação da temática ambiental pela escola, o envolvimento 
do professor é o primeiro passo a ser dado. O professor, sensibilizado e consciente da 
necessidade e da importância do tratamento da questão ambiental com seus alunos, 
estará preparado e instrumentalizado para enfrentar esse desafio.” (CARVALHO, 2001, p. 
60)  
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Longe, portanto, de desconsiderar a importante função dos cursos de extensão 
e/ou capacitação em Educação Ambiental, e, pelo contrário, propiciar a reflexão e a 
proposição de metodologias mais abrangentes e construtivas, tem-se a convicção de que 
é de extrema pertinência a análise das representações dos professores no que tange as 
questões ambientais e a própria concepção de Educação Ambiental, já que tais 
percepções irão dirigir e orientar as suas atitudes e intencionalidades durante os cursos, 
bem como a incorporação ou não das discussões efetuadas no seu ambiente de trabalho. 

Cumpre lembrar antes que as secretarias de educação municipais de nosso país, 
assim como todo o sistema educacional público brasileiro, passam por um momento de 
grande empobrecimento, resultante de uma política educacional e econômica neoliberal. 
“Uma mescla de desqualificação profissional, desmotivação, salários cronicamente baixos 
e freqüentemente atrasados, instalações escolares precárias (...).” (DIAS, 2001, p. 72) 
refletem essas políticas e acabam, paradoxalmente, por colocar a Educação Ambiental e 
os cursos de extensão fora do alcance e interesse da maior parte dos professores. 

Devido a todos esses problemas, o número de docentes que buscam uma 
formação continuada é mínimo. Freqüentemente os cursos de extensão qualificam alguns 
poucos professores de cada escola (figura 2), os quais, de acordo com seus próprios 
relatos, passam a ser a partir de então mal vistos nas suas unidades escolares, pela 
coordenação, direção, e até mesmo pelos colegas. Mas, o que é mais preocupante ainda 
é que dentre esses que, apesar de todos os obstáculos, procuram uma maior 
qualificação, muitos não conseguem, após concluído o curso, fazer uma relação entre o 
que é discutido no curso e o seu conhecimento teórico/prático prévio e acima de tudo 
desenvolver uma ação educativa diferenciada nas suas escolas de origem. 

 

Figura 2 – Porcentagem de professores da rede municipal de 
Uberlândia participantes do curso de extensão.(jul/2004) 

81%

19%

total de professores

professores do curso de
extensão

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Uberlândia e CEMEPE. 
Organização: Gelze S. S. Rodrigues. 

 

Levando-se em consideração tal fato, mas acreditando-se na importância da 
formação continuada dos docentes em exercício, como troca de experiências em relação 
ás questões ambientais e à metodologia de Educação Ambiental, procurou-se fazer um 
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levantamento qualitativo, preliminar, durante o curso de extensão em Educação 
Ambiental para professores de Geografia do Ensino Fundamental da rede municipal de 
Ensino de Uberlândia, ministrado por pesquisadoras do Instituto de Geografia, da 
Universidade Federal de Uberlândia, no CEMEPE (Centro Municipal de Estudos e Projetos 
Educacionais), oferecido em julho de 2004. 

Por meio de um pequeno questionário, antes de dar início ao curso, buscou-se 
identificar quais os problemas ambientais que mais chamavam a atenção desses 
professores, o porquê de darem relevância a essas questões e quais eram suas 
concepções acerca de Educação Ambiental. 

A maior parte dos professores questionados relaciona os mais sérios problemas 
ambientais com questões mais genéricas, como a poluição das águas, desmatamento e 
mudanças climáticas (total de 57%), não se percebendo como integrante do meio 
ambiente (tabela 1). É pequeno o percentual de professores que identificam um problema 
ambiental específico do município de Uberlândia, como por exemplo, as queimadas 
(apenas 7%), problema ambiental grave na região, principalmente na época em que foi 
ministrado o curso (época da seca) ou das questões relacionadas à exclusão social.  

 

TABELA 1 – Problemas ambientais mais citados pelos professores de geografia 1. 

PROBLEMAS CITADOS % EM RELAÇÃO AO TOTAL 

Uso e ocupação do solo 2% 

Construção da UHE Capim 

Branco 2% 

Manejo da água 2% 

Poluição em geral 5% 

Mudanças climáticas 5% 

Poluição do ar 5% 

Queimadas 7% 

Deposição de lixo 16% 

Desmatamento 25% 

Poluição das águas 32% 

Total 100% 

Fonte: Questionário respondido em julho/2004. 
Organização: Gelze S. S. C. Rodrigues 

                                                 
1 Professores de geografia da rede municipal de ensino de Uberlândia que participaram do curso de 
extensão. 
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Deve-se ressaltar que há séculos a queimada é utilizada na região, como em 
outras partes do Brasil, como prática direcionada à limpeza do terreno a ser plantado, 
permitindo ao mesmo tempo a incorporação dos nutrientes provindos do material vegetal 
queimado. Apesar das reiteradas demonstrações da ineficiência de tal processo e dos 
prejuízos que causa à fertilidade do solo, tal prática continua a ser adotada 
principalmente por pequenos sitiantes. Contudo, em Uberlândia, esse costume foi 
adotado também na área urbana, nos lotes vagos, onde a população 
indiscriminadamente e no período da seca, quando a umidade atmosférica chega a níveis 
abaixo de 30%, ateia fogo no lixo e no mato, causando sérios problemas respiratórios à 
própria população, por conta do material particulado presente no ar. 

Dessa forma, por vezes o impacto ambiental não é percebido pelo fator causador 
estar incorporado às práticas antigas da população, fazendo parte da cultura local. Daí a 
inegável importância da formação continuada como espaços de discussão, onde ocorra 
um intercâmbio entre os saberes da academia e os saberes populares, no sentido de 
possibilitar a elaboração por parte do professor do saber ambiental a partir da 
problematização de práticas antes consideradas habituais e não impactantes 
ambientalmente. 

Ao mesmo tempo, considerando o curso de extensão como um espaço dialógico, 
deve-se tentar fomentar o comprometimento das ações educativas que apontam para a 
reflexão sobre a realidade local e para suas interações sociais-econômicas e políticas 
nacionais e globais e as suas conseqüências para o ambiente e para a qualidade de vida. 

De acordo com LEFF(2002), na análise da qualidade de vida de uma comunidade 
imbricam-se as noções de bem-estar, nível de renda, condições de existência e estilos de 
vida, entrelaçando-se processos econômicos e ideológicos que determinam demandas 
simbólicas e materiais, e que são responsáveis pela internalização de modelos de 
satisfação e de desejo. 

Dessa forma, a reivindicação por uma melhor qualidade de vida expressa a 
percepção do antagonismo atual causado pela crescente produção de mercadorias e a 
concomitante degradação dos bens naturais comuns e deterioração do bem-estar de 
grande parcela da sociedade brasileira, ocasionado pela falta de acesso aos serviços 
públicos básicos, o que pode ser relacionado com os problemas ambientais detectados 
por pequena parte dos professores, como a deposição de lixo (2%) e o mal manejo da 
água (2%), por exemplo, plenamente percebidos nas áreas periféricas de diversas 
cidades, como em Uberlândia. 

Outra questão a ser refletida é que a maior parte das respostas (32%) considerou 
que o problema ambiental que mais chama atenção é o da poluição das águas. Deve-se 
fazer menção que o ano de 2003 foi o Ano Internacional das Águas e no ano de 2004 a 
Campanha da Fraternidade tinha como lema “Água como fonte de vida”, o que levou a 
uma grande mobilização da sociedade em geral para a discussão da conservação das 
águas em todos os meios de comunicação em massa. 

É notório o papel que a mídia exerce em nossa vida, incutindo gostos, valores e 
atitudes, influenciando a nossa existência e imaginário, mas também, sendo determinada 
e produzida graças às perspectivas da sociedade. De qualquer forma, a percepção da 
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importância da conservação da qualidade das águas se manteve no imaginário dos 
professores, propiciando talvez a construção de novas perspectivas em relação ao 
ambiente. 

Deve-se ressaltar, entretanto, que o mesmo não ocorreu com a construção da 
Usina Hidroelétrica Capim Branco no rio Araguari, bacia que abrange a região do 
município, a qual foi lembrada como problema ambiental por apenas 2% dos 
professores, apesar da polêmica que envolveu o projeto de construção do seu lago nas 
mídias da região.  

Algo interessante a ser destacado é que apesar dos problemas ambientais mais 
citados estarem associados a uma concepção naturalista de ambiente, quando 
questionados sobre a causa de tais problemas lhes terem chamado mais a atenção surge 
em grande porcentagem das respostas uma associação constante com as conseqüências 
para as gerações futuras (40%), a saúde (12%) e a queda na qualidade de vida (28%), 
como pode ser observado na tabela 2.  

 

Tabela 2 - Conseqüências das agressões ao meio ambiente, apontadas pela amostra. 

IMPACTOS CITADOS 
% EM RELAÇÃO AO 
TOTAL 

Podem trazer graves conseqüências às 
gerações futuras  40 

Pioram a qualidade de vida  28 

Contaminam a natureza 12 

Ameaçam a saúde da população 12 

São caras de reparar 8 

Total 100 
Fonte: Questionário aplicado em julho/2004. 
Organização: Gelze S. S. C. Rodrigues. 

 

Apesar dessa relação ser feita, ela pode evidenciar uma retórica a respeito das 
questões ambientais repetida em muitos livros e palestras, ecoando as idéias propagadas 
no relatório lançado em 1987, com o nome de “Nosso Futuro Comum”, estabelecido 
por uma comissão criada pela ONU para avaliar a situação ambiental do mundo e 
propor estratégias para superar os problemas ambientais de modo a atender “as 
necessidades do presente, sem comprometer a capacidade de as gerações futuras 
atenderem também as suas.” (Trecho do Relatório Brundtland), que aliás seria um dos 
princípios do desenvolvimento sustentável. 

Por outro lado, pode realmente indicar a assunção, por parte do professor, das 
graves conseqüências dos problemas ambientais para a qualidade de vida presente e 
futura da população. 
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Outra questão que merece reflexão é a associação entre os problemas ambientais 
com a queda de qualidade de vida e com a saúde humana. A primeira, como já 
considerado anteriormente, entrelaça aspectos econômicos e ideológicos que determinam 
necessidades materiais e simbólicas, expressando a relação entre a deterioração 
ambiental e sua relação com a deterioração do bem-estar da população. A segunda, 
apesar de bastante antropocêntrica, indica uma interação tangível e é um elo que 
poderia ser considerado como um ponto inicial para o diálogo nos cursos de extensão, a 
partir do qual se poderia construir toda uma corrente de reflexões sobre os problemas 
ambientais da região e suas interações com as questões nacionais e globais.  

No tocante às concepções relacionadas à Educação Ambiental, percebemos que 
cerca de 20% dos respondentes a associa à ação de se evitar a poluição ambiental, o 
que pode ser ilustrado pelo relato de uma professora que ministra aulas há 18 anos que 
considera que a “educação ambiental é evitar a poluição geral em todos os graus.”; 15% 
a associam à questão do respeito à natureza; e, o restante ao processo de 
conscientização dos problemas ambientais e à importância da conservação do meio 
ambiente.  

Percebe-se claramente que prevalece no enfoque dos professores entrevistados a 
percepção de que a educação ambiental relaciona-se fundamentalmente às questões 
referentes ao ambiente natural, como ressalta a fala de uma professora que coloca a 
Educação Ambiental como “respeitar a natureza como si mesmo (sic)” (professora há 21 
anos) ou de um graduando em geografia, professor há dois meses, para quem a 
Educação Ambiental é voltada para a “conscientização do ser humano da importância 
dos recursos naturais para a manutenção da vida”. Percebe-se, portanto, que apesar do 
discurso dos professores analisado ecoar várias vezes a preocupação com a qualidade de 
vida e com as gerações futuras, a concepção da dimensão ambiental continua ainda 
calcada em uma abordagem ecológica, ou seja, naquela relacionada aos elementos e 
processos bio-físicos. 

Tal fato é corroborado pela pesquisa feita por CRESPO (2004), que ao efetuar um 
levantamento sobre o que o brasileiro comum pensa do meio ambiente em 1992, 1997 e 
2001, constatou que “Apesar das diferenças quanto à sensibilidade, informação e 
disposição para se envolver nas soluções dos problemas ambientais identificados (...) um 
dado foi constante nas três versões da pesquisa e preocupa: predomina uma visão 
“natural” e “edênica” do meio ambiente. Independente da classe social, da escolaridade, 
da cor, do sexo e da religião, os brasileiros consideram o meio ambiente como sinônimo 
de fauna e de flora” (CRESPO, p. 67) 

O discurso dos professores mostra-se de modo geral ambivalente, relacionando 
concepções de ambiente arraigadas em base naturalista com abordagens e concepções 
complexas, principalmente quando tratam das conseqüências dos problemas ambientais.  

De tal situação pode advir diversas implicações para as propostas de Educação 
Ambiental. Uma Educação Ambiental calcada em conceitos naturalistas e fragmentados, 
pode deslocar os efeitos educativos da ação no seu meio ambiente próximo para 
mudanças de hábitos individuais, de pouco impacto e desarticulados de um projeto social 
maior, não resultando em mudanças de atitudes cotidianas coletivas. 
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Uma das premissas básicas para efetuarem-se práticas educativas relacionadas à 
Educação Ambiental é justamente a construção da percepção de ambiente como “objeto 
complexo, integrado por processos de ordem natural, técnica e social, cujas causas e 
objetivos não podem ser absorvidos num modelo global, por complexo, aberto e holístico 
que pretenda ser”. (LEFF, 2002, p. 147), integrando, portanto, fenômenos naturais e 
sociais. 

 

OUTRAS POSSÍVEIS ABORDAGENS? 

Apesar de grande parte dos cursos de graduação em geografia possuir, em sua 
grade curricular, disciplinas que discutam uma visão mais abrangente e complexa de 
ambiente, os professores continuam concebendo a Educação Ambiental com uma visão 
ainda ecológica, referindo-se na maior parte das vezes apenas ao ambiente bio-físico, e 
enfocando principalmente os aspectos de conservação da natureza, mas sem fazer uma 
inter-relação entre os sistemas ecológicos e os problemas sociais, claramente 
manifestados em nosso país, reduzindo-se ao que LEFF denomina de “consciência 
ecológica”.  

Dessa forma, percebe-se a necessidade dos cursos voltados à formação 
continuada de professores voltados á Educação Ambiental incluírem primeiramente a 
especificação do que se denomina de ambiental, enfatizando os seus aspectos referentes 
à dinâmica da natureza, bem como aos processos de produção espacial efetivados pelos 
diferentes grupos culturais, totalmente entrelaçados com os primeiros.  

Outro aspecto relevante a ser colocado em discussão com os professores é a 
possibilidade da formulação de princípios e valores ambientais que se coadunem com 
uma pedagogia do ambiente, e, portanto, com um pensamento crítico, criativo e 
propositivo, e sempre apoiado na reflexão sobre a própria prática do professor. Contudo, 
tal proposta torna-se realmente difícil de ser factível se, como os próprios professores 
argumentam, a qualificação dos professores continuar se dando de forma isolada de 
grande parte dos outros colegas e dos profissionais da área administrativa. 

Da forma que os cursos de extensão e/ou capacitação vêm se dando, o exercício 
da Educação Ambiental por professores de geografia no ensino fundamental se 
obstaculiza. Para que tal impasse deixe de existir a formação continuada deve propiciar 
no caso da temática ambiental condições para que os professores se percebam como 
sujeitos no processo de diagnose dos problemas que acercam a sua realidade local e na 
proposição de projetos que trabalhem com tais questões, sem esquecer-se do contexto 
sócio-ambiental que estão inseridos, local e globalmente.  

De fato, a Educação Ambiental se manifesta em cada país de acordo com as 
condições socioculturais das sociedades locais, adquirindo nessa ambiência, nacional e 
local, características transformadoras ou meramente retóricas. Assim, suas práticas e 
intencionalidades educativas podem se proliferar rumo a duas direções diferentes: uma 
superficial, porque deslocada da ação, sem capacidade transformadora, e outra, mais 
conseqüente, devotada ao desenvolvimento e aprofundamento de conhecimentos 
concernentes às questões ambientais e à criação de espaços participativos empenhados 
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na transformação dos sistemas de produção e consumo atuais, gerando “(...) novos 
princípios, valores e conceitos para uma nova racionalidade produtiva e social e projetos 
alternativos de civilização, de vida, de desenvolvimento.”(LEFF, 2002, p. 152) 

Assim além do comprometimento com a causa ambiental e com uma Educação 
Ambiental transformadora e dialógica, os cursos de extensão devem propiciar discussões 
que levem a um processo de ação e reflexão sobre o conhecimento, sobre a realidade, 
sobre os sujeitos envolvidos no processo educativo, na tentativa de superar a visão 
fragmentada de ambiente e ensino. 
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