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RESUMO

A presente pesquisa acadêmica versa sobre a Educação Ambiental e tem como tema: O impacto da Educação Ambiental na formação do sujeito 
ecológico: uma análise a partir da perspectiva do professor. O presente estudo teve como objetivo geral: Analisar, a partir da perspectiva de 
professores do 4º ano do Ensino Fundamental do DF, a influência da Educação Ambiental na formação do sujeito ecológico. Trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica e exploratória, de cunho qualitativo. Utilizou-se na pesquisa de campo, a observação não-participativa e uma entrevista 
estruturada a seis professores do 4º ano do Ensino Fundamental do DF. A pesquisa foi realizada em duas escolas, sendo uma pública e uma 
privada. A partir dos dados coletados foram elencadas duas categorias para a realização da análise de dados temático- categorial à luz do 
referencial teórico, com o intuito de alcançar os objetivos propostos inicialmente.Quanto às concepções dos professores em relação à Educação 
Ambiental na formação do sujeito ecológico, em uma perspectiva divergente dos autores da perspectiva crítica, foi possível identificar na fala de 
algumas docentes, a internalização nos sujeitos de uma preocupação com os problemas ambientais, como um dos objetivos da Educação 
Ambiental na formação do sujeito ecológico. Observou-se uma coerência no que tange à fala das docentes e a observação não participativa em 
campo. Foi possível verificar nas duas escolas pesquisadas à preocupação pela mudança comportamental em evidência. Na escola privada, os 
alunos eram bastante disciplinados no que tange à separação do lixo seco do orgânico, e percebeu-se o esforço da escola em reforçar esse 
comportamento. Na escola pública, foi observado os mesmos comportamentos, lá existem lixeiras específicas para cada tipo de lixo. O fato de 
demonstrar ao sujeito à problemática ambiental (seja através de vídeos, discursos ou outros meios) e com isso promover uma preocupação, é 
importante caso haja uma intencionalidade pedagógica, porém, não é o suficiente para tornar o sujeito detentor de um ideário ecológico. 
Contudo, as falas da maioria das professoras dialogam com os autores da perspectiva crítica. Segundo as docentes a educação ambiental assume, 
como uma de suas contribuições a formação de um sujeito ecológico consciente, ou seja, um sujeito que detém a criticidade intrínseca à sua 
consciência, e no que tange ao agir desse sujeito no sentido político, problematizando e agindo sobre qualquer tipo de questão. A Educação 
Ambiental, portanto, assume o cerne de formar o sujeito ecológico consciente, ou seja, crítico da realidade. Com isso, contemplamos o nosso 
objetivo geral, que consistia em analisar na perspectiva do professor, do 4º ano do Ensino Fundamental do DF, a influência da Educação 
Ambiental na formação do sujeito ecológico. Quanto à abordagem da Educação Ambiental no contexto escolar, foi possível verificar tanto nas 
falas das professoras, quanto pela pesquisa em campo, que ambas as escolas possuem vários projetos voltados à temática ambiental, os quais, 
permite ao sujeito por meio dessas inter-relações adquirir capacidade de leitura de mundo por meio da criticidade, indo em direção a 
sustentabilidade. Com isso, contemplamos os nossos objetivos específicos, que consistiam em verificar a partir da perspectiva do professor, se as 
escolas-campo fazem a integração da Educação Ambiental às disciplinas de modo transversal e contínuo conforme estipula a lei 9.795/99 e aferir 
se as escolas-campo possuem projetos voltados à temática ambiental. Ao longo do desenvolvimento do presente estudo, surgiram diversas 
questões importantes de serem abordadas em pesquisas futuras, como: a formação continuada do  professor no que tange à temática ambiental, 
bem como, perspectivas abordadas na Educação Ambiental não formal. Buscou-se até aqui com o presente estudo, explanar estas questões, 
nortear a muitos e instigar para que outros pesquisem sobre esta temática tão importante.
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