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RESUMO 

Introdução: Considerando o envolvimento dos diversos tipos de conhecimento e dos 

diferentes profissionais que integram a Educação Ambiental, coloca-se o desafio de refletir 

sobre a formação docente no contexto ambiental, contribuindo para que a educação seja, 

sobretudo, um ato político voltado para a transformação e justiça social. Nesse sentido, a 

produção de conhecimento que envolve diálogos entre ambiente e formação docente deve, 

necessariamente, contemplar as inter-relações do meio natural com o social, incluindo a 

análise das representações sociais e do papel dos diversos atores envolvidos tanto na produção 

quanto na reprodução dos conceitos relacionados à Educação Ambiental. Objetivo: 

Identificar as representações sociais dos docentes dos cursos de licenciaturas da Fundação 

Carmelitana Mário Palmério sobre Educação Ambiental. Além disso, busca investigar como 

as representações dos professores sobre Educação Ambiental influenciam sua prática 

pedagógica. Metodologia: Este projeto teve por base a abordagem qualitativa.  O campo de 

pesquisa foram os Cursos de Licenciaturas da Fundação Carmelitana Mário Palmério. Foram 

sujeitos da pesquisa uma amostra representativa de docentes dos cursos de modalidade 

licenciatura. Foi construído um questionário, visando à obtenção de informações. A utilização 

do questionário justifica-se, ainda, para coletar informações mais detalhadas sobre os sujeitos 

da pesquisa. Resultados: As representações indicaram que mudanças de comportamento 

frente ao consumo racional são necessárias. Também foi possível identificar que os docentes 

reconheceram a educação para cidadania como possibilidade de integrar os temas propostos 

nas práticas de ensino, atribuindo ao professor papel importante na promoção da educação 

ambiental. Conclusão: Considerando o envolvimento dos diversos tipos de conhecimento e 

dos diferentes profissionais que integram a Educação Ambiental, coloca-se o desafio de 

refletir sobre a formação docente no contexto das relações entre ambiente e cidadania, 
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contribuindo para que a educação seja, sobretudo, um ato político voltado para a 

transformação e justiça social. Nesse sentido, a produção de conhecimento que envolve 

diálogos entre ambiente, cidadania e formação docente deve, necessariamente, contemplar as 

inter-relações do meio natural com o social, incluindo a análise das representações sociais e 

do papel dos diversos atores envolvidos tanto na produção quanto na reprodução dos 

conceitos relacionados à Educação Ambiental. 
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