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Introdução 

A Educação Ambiental (EA) concretiza-se como uma importante ferramenta para a absorção de práticas que promovam 

uma sustentabilidade, amenizando impactos que venham interferir no ecossistema. Dessa maneira, quando a EA, se 

restringe em prol de uma sustentabilidade ambiental fomentam deste modo caminhos para construção de um melhor 

futuro. Neste contexto mediante o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência- Pibid atuou na escola de 

ação um trabalho de campo visando à construção de uma consciência crítica sobre a necessidade da proteção ambiental, 

transformação e mudança consciente dos atuais padrões de desenvolvimento. O presente estudo possui como objetivo 

destacar a importância do papel do Pibid ressaltando a contribuição da educação ambiental para concretização de ideias 

sustentáveis. 

Material e Métodos 

 

No tocante a metodologia buscou-se fazer pesquisa bibliográfica para fundamentação da parte teórica, registros 

iconográficos e visita in lócus, através de trabalho de campo para melhor entender a temática abordada.  

 

Resultados e Discussão 

  

Esse estudo se deu através do forte envolvimento da questão ambiental no nosso cotidiano, elevando a necessidade de 

uma visita dos alunos de tal instituição contemplada pelo Pibid em uma área de proteção ambiental se denominada 

Parque Estadual da Lapa Grande, localizado no município de Montes Claros-MG. Isso denota que é necessário criar 

uma sensibilidade através da EA, pois educar para um mundo sustentável é cuidar do planeta e de toda sua dimensão, a 

educação é um ferramenta que possibilita a mudança de comportamento do homem restaurando e cultivando ideias 

inovadoras. A educação pode moldar o mundo e o futuro instrumentalizando indivíduos e sociedades com capacidades, 

habilidades, perspectivas, conhecimento e valores que permitam viver e trabalhar com atitudes mais sustentáveis. Deste 

modo a ação de se educar para o desenvolvimento sustentável é uma visão que busca equilibrar o bem-estar humano, 

econômico e cultural levando em consideração os recursos naturais do planeta. 

 

A problemática ambiental não é recente, podendo ser encontrada nos filósofos gregos clássicos e até nos pré-socráticos, 

a natureza passou a ser modificada desde o surgimento do homem na Terra. A EA no Brasil ganha relevância a partir da 

década de 1980, época em que deu início a produção de trabalhos científicos e artigos a respeito da temática. A 

Constituição Federal Brasileira de 1988, a propósito do Meio Ambiente estabeleceu a necessidade de promover EA em 

todos os níveis de ensino e conscientização pública sobre a preservação do meio ambiente. A Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação – LDB prevê a EA como uma diretriz para o currículo da educação formal. Nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais- PCN’s foram propostos pelo Ministério da Educação- MEC que o ensino ambiental e outras questões, sejam 

temas transversais, no currículo escolar no ensino fundamental.  

A educação deve está em diálogo com a sociedade com práticas pedagógicas voltada, para questões atuais que merecem 

uma ênfase maior de atenção, para que haja uma real EA, para isto é necessário princípios de conceitos de 

sustentabilidade na formação escolar. Desse modo Guimarães (1995) destaca que a educação ambiental vem sendo 

definida de modo eminente e interdisciplinar norteada para a resolução de problemas sociais. O aspecto social da EA é 

evidenciado no dever de promover comunidades sustentáveis e gerações futuras mais conscientes. Educar 



 
ambientalmente denota uma redução dos custos ambientais e outros fatores à medida que a população atuará como 

guardiã do meio ambiente, fixando assim ideias consciência e ecológica, buscando dessa maneira uma utilização de 

tecnologias limpas.  

 

A EA que se propõe a educar enfrentamento a crise ecológica e radicalizando compromissos com mudanças de valores, 

comportamentos, sentimentos e atitudes. Um ensino que se compromete a fomentar processos continuados, que 

possibilitem o respeito à diversidade ambiental, biológica, cultural, étnica e social. Os seres humanos devem estar aptos 

a remodelar o ensino, de forma a promover atitudes e comportamentos que sejam portadores de uma cultura em prol da 

sustentabilidade. A educação avança no caminho de oferecer alternativas para a formação de sujeitos que construam um 

futuro melhor. Acredita-se que através do estabelecimento de um sistema de ensino de qualidade é possível formar um 

individuo ambientalmente responsável, um cidadão capaz de contribuir para que a visão da sustentabilidade torne-se 

algo factível. É necessário formar o cidadão para a consciência crítica e a educação é a chave para uma moral livre e 

responsável do nosso tempo. A questão educacional é fundamental para a sustentabilidade, uma vez que ela passa pela 

maneira como o indivíduo utiliza os recursos naturais a sua disposição, a qual se evidencia através de seu padrão de 

consumo. 

 

Considerações Finais 

Portanto o ambiente de ensino e as atividades de trabalho de campo devem considerar importante o estudo da EA na 

formação dos indivíduos, pois esta é uma maneira de sensibilizar os discentes a buscar valores que conduza a 

preservação e o cuidado com o meio ambiente. Educar para a sustentabilidade é promover e formar novos cidadãos 

críticos visando à formação de uma personalidade pautada com compromissos com o meio ambiente. Ensinar os 

conceitos que regem a questão ambiental é um instrumento que da eficácia à aplicação da EA, juntamente com a 

educação para o desenvolvimento sustentável, ressaltando em que ambas são base para a sustentabilidade. O ensino que 

congrega os princípios e valores da EA são aquelas que desfrutam de um real aproveitamento dos recursos naturais e 

potencialidades econômicas sustentáveis. Assim a educação vem propor mudança de atitude com base em princípios 

éticos e valores enfrentando e superando desafio sem busca de um caminho para uma sociedade sustentável. 
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