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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo propor e pesquisar uma formação de professores em Educação Ambiental (EA) desenvolvida com docentes do 5º ano do ensino

fundamental de uma escola municipal de Nova Lima - MG. A EA tem sido recomendada nos documentos oficiais de educação do Brasil e tem se tornado cada vez mais frequente

na pauta das escolas, cabendo a nós questionar que tipo de EA se tem realizado. A partir de estudo teórico sobre EA, acreditamos num processo crítico que forme um sujeito

político que entenda a realidade e a crise ambiental em sua complexidade e busque a partir daí, seu posicionamento. A ideia desta pesquisa é propor e investigar um processo

formativo que leve os docentes ao entendimento desta EA Crítica e os prepare para desenvolver práticas pedagógicas nesse viés. O processo formativo será realizado com três

docentes da escola selecionada, em cinco encontros. Nessas reuniões, além de realizarmos uma discussão teórica sobre EA Crítica, também proporemos que os próprios

docentes elaborem projetos sobre a temática e os desenvolva nas suas turmas. A escola possui duas turmas de 5º ano, sendo que apenas uma participará do projeto e

responderá a um mesmo questionário no início e no final da pesquisa. A outra turma apenas responderá a um questionário ao final do processo. Ressaltamos que nesses

primeiros meses da pesquisa foi realizado estudo do quadro teórico, selecionada a escola, realizada observações na mesma e elaborados os cinco encontros formativos. Os dois

primeiros encontros já ocorreram, sendo discutidas, de forma participativa, questões sobre a crise ambiental e concepções de EA. Observou-se até o momento uma visão crítica

das docentes sobre a crise ambiental. Porém, a prática não condiz com o discurso, visto que a questão do lixo tem sido trabalhada de maneira conservadora, dando um enfoque

superficial na reciclagem e não na redução do consumo. Destaca-se a pretensão das docentes para que os conteúdos se aproximem da realidade do aluno.
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