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RESUMO 

Este trabalho busca conhecer as representações sociais de meio ambiente 

dos alunos e professores do curso de pedagogia da UNIFAC (Faculdades 

Integradas de Botucatu), a fim de ter uma melhor compreensão sobre as questões 

ambientais globais relatadas e estudadas recentemente, assim como sua 

aplicabilidade na didática em educação ambiental. O trabalho se deu pela pesquisa 

qualiquantitativa, através de um questionário elaborado com questões 

semiestruturadas. Os dados obtidos indicam que os parâmetros estudados mediante 

as avaliações se dá pela vivência pertinente de cada segmentos avaliado, onde as 

práticas ambientais educacionais passam a ser o reflexo da rotina sociocultural 

presente no universo onde estão inseridos, fator primordial para compreensão e 

desenvolvimento de estratégias na melhoria da qualidade do ensino. 

Palavras-chave: Representações Sociais, Meio Ambiente e Didática Ambiental.  

INTRODUÇÃO 

Não é de agora a discussão sobre os problemas ambientais, que indicam um 

momento grave para a humanidade. Esta discussão se iniciou bem antes da década 

de 70 aproximadamente, quando os seres humanos se deram conta de que o meio 

ambiente passa por problemas graves que a cada dia vem se acirrando mais. 

Um tema bastante relevante para se tentar minimizar este problema é a 

conscientização do ser humano quanto a importância da preservação dos recursos 

naturais. Tais medidas são lançadas a todo momento a fim de que o indivíduo passe 

a pensar globalmente e agir localmente em prol do meio ambiente.  

Segundo REIGOTA (2001) a educação ambiental tem sido realizada a partir da 

concepção que se tem sobre meio ambiente. Inquire o autor se este é um conceito, 

uma representação social ou um conceito científico e, considerando que seu caráter 

é difuso e variado, opta por considerá-lo uma representação social. Aponta ainda 

que o primeiro passo para a realização da educação ambiental deve ser a 

identificação das representações das pessoas envolvidas no processo educativo. 

As orientações para a promoção da Educação Ambiental no Brasil, originam-se na 

Constituição Federal (1988), que tem caráter mandatório, e são constituídas 

basicamente pelos seguintes documentos legais: Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 



1981, que dispõem sobre a  Política Nacional de Meio Ambiente,  A Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); A Lei 

nº 9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 de 

junho de 2002, dispõe especificamente sobre a Educação Ambiental (EA) e institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA); As Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica em todas as suas  etapas e modalidades; o 

Parecer CNE/CP nº 8, de 6 de março de 2012, homologado por Despacho do 

Senhor Ministro de Estado da Educação, publicado no DOU de 30 de maio de 2012, 

que estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. A 

Resolução nº 2, de 15 de Junho de 2012 que estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental; As Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Pedagogia (DCNs, 2008). 

A preocupação com a temática ambiental, conforme demonstram os textos legais 

mencionados, deixa clara a importância da compreensão sobre o meio ambiente, 

especialmente porque, em se tratando de educadores, suas representações sociais 

e o seu conhecimento sobre o meio ambiente naturalmente influenciarão a formação 

das representações sociais e os conhecimentos de seus atuais e futuros alunos.   

OBJETIVOS 

O estudo teve por objetivos identificar e comparar as representações sociais de meio 

ambiente às práticas pedagógicas ambientais dos docentes e discentes do curso de 

Pedagogia da UNIFAC (Faculdades Integradas de Botucatu), assim como o 

conhecimento que possuem sobre as questões ambientais. 

METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido no período de março a agosto de 2014, constando de 

uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa de campo desenvolvida na disciplina de 

Educação Ambiental da referida instituição e desenvolvida por alunos do 4º 

semestre do Curso de Pedagogia. 

Em primeiro lugar foram pesquisados os aspectos ecológicos do Meio Ambiente, as 

representações sociais dos alunos da disciplina e os diversos aspectos que 

permeiam o estabelecimento de um programa de Educação Ambiental. 



A pesquisa de campo utilizou-se de um questionário com questões abertas e 

fechadas, visando compreender basicamente como os professores e alunos do 

curso de Pedagogia têm procurado incorporar suas práticas pedagógicas ambientais 

e como os alunos têm se apresentado diante destas ações pedagógicas ambientais 

tão importantes para o desenvolvimento do cidadão crítico/reflexivo. O questionário 

semiestruturado articulou perguntas fechadas, que pressupõem perguntas 

previamente formuladas, e abertas, onde os pesquisados tiveram a possibilidade de 

discorrer sobre o tema proposto, sem respostas ou condições prefixadas pelos 

pesquisadores. 

As questões propostas foram elaboradas com base em REIGOTA (2001) e SOUZA, 

Pedro Paulo Saleme (2011). Além disso, foram acrescentadas questões de interesse 

dos autores. 

A população deste estudo se constituiu de 08 professores que ministram aulas para 

os diferentes semestres do Curso de Pedagogia e de 63 alunos dos diferentes 

semestres do Curso. 

Para identificar as representações sociais de meio ambiente e práticas de educação 

ambiental na instituição mencionada, optou-se pela linha de pesquisa 

qualiquantitativa. A escolha deste método foi motivada pela compreensão de que a 

pesquisa qualiquantitativa, não só permite a obtenção de novos conhecimentos no 

campo da realidade social (GIL, 1999), como também diz respeito à possibilidade 

concreta de tratar-se de uma realidade da qual, somos agentes de transformações 

diante de nossas interações sociais (MINAYO, 2002). 

Após a aplicação do questionário, os dados constituíram um banco de dados no 

programa Excel. Calculou-se a porcentagem das respostas às questões dos alunos 

e professores do 2º, 4º, 6º e 8º semestres. Os dados mais expressivos (maior que 

60%) passaram a constituir objeto da atenção nesta pesquisa. 

DESENVOLVIMENTO 

Procurou-se primeiramente analisar as respostas quanto às representações sociais 

de meio ambiente dos alunos e professores tendo em vista a necessidade de ações 

futuras no intuito de transformação de paradigmas. 



É fundamental trabalhar a partir da visão que cada grupo social tem do significado 

do termo “meio ambiente” e principalmente, de como cada grupo percebe o seu 

ambiente e os ambientes mais abrangentes em que estão inseridos. 

São fundamentais, na formação de opiniões e no estabelecimento de atitudes 

individuais, as representações dos grupos sociais aos quais os indivíduos 

pertencem. Firmo et al. (2004), partem do princípio que maneiras específicas de 

pensar e agir são uma construção social, e sua interpretação deve estar atrelada ao 

contexto cultural que o sustenta. 

Sobre importância de se elaborar uma pesquisa voltada a representação social do 

meio ambiente a professores Reigota (2001) diz: “A hipótese central é de que a 

partir das representações sociais do meio ambiente dos professores, podemos 

caracterizar suas práticas pedagógicas cotidianas relacionadas com este tema”. 

XXXX 

Devido a não se ter muitas pesquisas fundamentadas nas representações sociais e 

principalmente, nas representações sociais de professores e alunos estudantes de 

Pedagogia, área foco deste trabalho, fez-se necessário o levantamento de todos os 

dados a fim de que as respostas destes profissionais mostre ou não a necessidade 

de maiores ações na área. 

As categorias mais representativas sobre as representações sociais de meio 

ambiente foram:  o meio em que vivemos, tudo o que nos cerca (39%) e 

preservação, conscientização e cuidado (42%). XXXX 

Quanto ao nível de informação sobre o meio ambiente (Figura 01), a maioria se 

considera mais ou menos informada (2º semestre – 43%; 4º semestre – 64%; 6º 

semestre – 61%; 8º semestre – 76%). Apenas os professores declararam-se 

informados (71%). Na sequência, quando inquiridos sobre o grau de interesse sobre 

a temática ambiental, responderam que se interessam muito, sendo: 2º semestre - 

64%; 4º semestre – 62%; 6º semestre – 59%; 8º semestre – 65% e professores – 

88%. Quanto à imagem que possuem de si próprios como defensores da 

preservação dos recursos naturais, as respostas foram afirmativas: 2º semestre – 

71%; 4º semestre – 79%; 6º e 8º semestres – 100%; professores – 66%. 



 

Figura 01.Nível de Informação sobre Meio Ambiente. 2014. 

Conforme mostra a Figura 01, o nível de conhecimento sobre as informações 

ambientais é bastante difuso quando se compara o 2º semestre aos demais, assim 

como os professores envolvidos na pesquisa, pois os alunos que ainda não tiveram 

a disciplina de educação ambiental encontram-se pouco informados; já os demais 

semestres e os professores possuem algum conhecimento. Estes dados 

demonstram que devido ao grau de distanciamento da matéria estudada e, 

principalmente, a falta de atuação na área, os conhecimentos adquiridos hoje 

apenas os qualificam como “informados” ou necessitam de maiores informações a 

respeito da didática ambiental.   

Quando foram feitas questões sobre o envolvimento em ações de proteção dos 

recursos naturais, nos últimos 12 meses, as ações que mais ressaltaram foram: 

diminuição do volume de lixo pelo melhor aproveitamento dos alimentos (2º 

semestre – 43%; 4º semestre – 50%; 6º semestre – 44%; 8º semestre – 82%; 

professores – 63%) e diminuição do consumo de água (2º semestre – 57%; 4º 

semestre – 93%; 6º semestre 61%; 8º semestre – 59%; professores 50%). 

Nas afirmativas sobre diversos aspectos dos recursos naturais, ressaltaram: A 

natureza é sagrada e o homem não deve interferir nela (2º semestre – 33%; 4º 

semestre - 50%; 6º semestre – 72%; 8º semestre – 53%; professores – 14%); A 

Educação Ambiental é o meio mais eficaz de luta pela preservação do meio 



ambiente (2º semestre – 93%; 4º semestre – 71%; 6º semestre – 72%; 8º semestre 

– 76%; professores – 75%). Todos nós, de uma forma ou de outra, contribuímos 

para degradar o meio ambiente. Pequenas mudanças em nossos hábitos de 

consumo, alimentação, transporte etc, podem contribui para melhorar (2º semestre – 

93%; 4º semestre – 71%; 6º semestre – 71%; 8º semestre – 69%; professores – 

88%). 

Ao avaliar os problemas ambientais, consideraram os mais sérios:   desmatamentos 

e as queimadas (aproximadamente 100% em todos os semestres e entre os 

professores), a poluição dos rios e de nascentes (100% em todos os segmentos e 

entre os professores) e as enchentes (aproximadamente 96% em todos os 

segmentos e os professores).  

A opinião dos participantes para as possíveis soluções para a preservação dos 

recursos naturais, (Figura 02): fiscalizar e aplicar multas (2º semestre – 79%; 4º 

semestre – 79%; 6º semestre – 83%; 8º semestre – 71%; professores – 88%), 

projetos de educação ambiental (2º semestre – 85%; 2º semestre – 64%; 6º 

semestre – 81%; 8º semestre – 88%; professores 100%). 

 

Figura 02. Fiscalizar e Multar quem Comete Crimes Ambientais. 

Estes dados demonstram que a maioria dos pesquisados acreditam muito na ação 

da fiscalização, assim como aplicação de multas como medida socioeducativa como 

sendo a “solução” para a preservação ambiental e que os projetos de educação 

ambiental sejam sempre desenvolvidos entre o maior número de entidades 



possíveis, como escolas, prefeituras, empresas, etc., tornando as pessoas 

envolvidas mais conscientes e responsáveis no auxílio as questões ambientais. 

 

 

Figura 03. Projetos de Educação Ambiental. 

Sobre onde se pode promover a compreensão das questões ambientais e a 

formação da consciência ambiental, 88% declararam ser as Escolas de Educação 

Básica e 92% optaram pelas Escolas de Educação Básica e Superior conforme 

mostra (Figura 04). Quando perguntados sobre o papel de incentivador e de agente 

da conscientização dos alunos para a preservação dos recursos naturais, 96% 

consideraram muito importantes e consideraram também essencial a Educação 

Ambiental na formação dos alunos em 100%. (Figura 05) 



 

Figura 04. Locais de Fromação da Conscientização Ambiental. 

 

 

Figura 05. É Importante o Professor ser Incentivador e Conscientizador. 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Compreender os processos didáticos pelo qual a representação socioambiental deva 

ser incorporada na vida cotidiana dos alunos da Educação Básica requer ações 

imediatas e constantes, assim como o incentivo a novas metodologias a prática 

docente. Diante desta informação sobre a prática ambiental empregada pela 

instituição, se constatou que a rotina de projetos ambientais deve ser mais 

fortemente trabalhada pelos docentes, pois quando confrontadas estas informações 

com a participação dos alunos ficou clara a necessidade de maiores 

esclarecimentos sobre meio ambiente e preservação ambiental. 

Em unanimidade, todos os envolvidos na pesquisa consideram a disciplina de 

educação ambiental como fator primordial na luta pela preservação dos recursos 

naturais, assim como fundamental no Curso de Pedagogia e assim lhes dando 

parâmetros para que possam ser agentes de transformação própria e de seus 

futuros alunos. 

Compreender os processos que permeiam a educação ambiental na construção da 

educação superior é ter a certeza da transformação do cidadão comprometido com o 

futuro ambiental global. 
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