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A era das mãos entrelaçadas 
 

...São as angústias que nos tiram da inércia, 
nos fazem pensar, ler, conversar, discutir e buscar novos caminhos 

 A tranquilidade em tempos sombrios 
como os nossos se afigura como uma irresponsabilidade. 

Cada um e todos devemos agir rápido 
e junto porque tudo é urgente. 

Temos que nos mobilizar 
para definir um novo rumo à nossa vida neste Planeta, 

caso quisermos continuar habitando nele. 
...A Terra mudou de modo que não tem mais retorno 

e nós temos que mudar com ela. 
Começou o tempo da consciência 

da finitude de todas as coisas 
 também daquilo que nos parecia mais perene: 

a persistência da vitalidade da Terra, 
o equilíbrio da biosfera e a imortalidade da espécie humana.  

...Até agora vivíamos sob a era do punho cerrado para dominar, 
subjugar e destruir. Agora começa a era da mão estendida 

e aberta para se entrelaçar com outras mãos e, 
na colaboração e na solidariedade, 
construir "o bem viver comunitário" 

e o bem comum da Terra  e da humanidade. 
... Adeus ao inveterado individualismo 

e bem-vinda a cooperação de todos com todos. 
           

Leonardo Boff    
 

 



AGRADECIMENTOS 
 

Agradecer sempre é muito bom. Ter a quem agradecer é maravilhoso!   

Desejo felicidades a todos os que estiveram ao meu lado neste 

processo de crescimento pessoal em que cada um de vocês me ensinou algo. 

A minha mãe pela mostra de coragem e sabedoria transmitida durante 

toda sua vida enquanto estava ao meu lado, caminhando comigo, me 

ensinando perseverança e amor. 

Ao meu amado Jucelino que mostrou desprendimento e total apoio, 

desde sempre, para a realização deste sonho, me ensinando compreensão e 

carinho. 

As minhas três filhas Katherine, Kamila e Karolina a quem dedico esta 

pesquisa e que sempre vibraram em todas as minhas conquistas, me 

ensinando coragem e ousadia. 

Ao dedicado orientador Professor Guerra que representou meus óculos 

no caminho, dedicado e merecedor de toda a minha admiração, me ensinando 

comprometimento, compromisso e participação. 

A todos da minha família, que me ajudaram das mais diferentes 

formas. 

Aos professores que compõem a banca, Angélica, Adair e Verônica por 

contribuir com seus conhecimentos enriquecendo esta pesquisa. 

Aos amigos do mestrado: Terezinha, Gilmar, Zemilda, Mara, Ana, Yara 

e Mariana que muito contribuíram nas discussões, trabalhos e atenções. 

Aos educadores de Itaiópolis que participaram desta pesquisa, 

profissionais dedicados e persistentes na constante busca por melhorar suas 

práticas cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 
 
A finalidade deste estudo foi caracterizar se os(as) professores(as) que vivenciaram 
processos de formação em Educação Ambiental, no município de Itaiópolis-SC, no 
período de 2007 a 2008, inserem a dimensão ambiental em suas práticas docentes. 
Caracterizada como pesquisa qualitativa (PATTON, 2003) do tipo Estudo de Caso 
Stake (2000) e integrada à Linha de Pesquisa: Formação Docente e o Grupo de 
Pesquisa – Educação, Estudos Ambientais e Sociedade – GEEAS, da UNIVALI. A 
fundamentação da pesquisa tem, por base, autores e autoras como Freire 
(1979,1999); Libâneo (2002, 2004), Carvalho (2004), Guerra et. al. (2004, 2007), 
Sauvè (2004) dentre outros(as). Realizou-se uma análise documental buscando 
informações sobre os dois cursos de formação oferecidos pelo município, os projetos 
realizados nas escolas, bem como entrevistas semi-estruturadas com 12 
professores(as). Eles apontam, como principais problemas ambientais do município, o 
desmatamento, o saneamento básico, a água potável, os resíduos e o uso de 
agrotóxicos. Mesmo com maior ênfase à dimensão ecológica da sustentabilidade, 
constatamos, nas ações desenvolvidas nos 46 projetos analisados, o compromisso e o 
engajamento dos(as) professores(as) na ação transformadora, com ênfase no tema da 
água, seu cuidado e conservação, à sensibilização e desenvolvimento da consciência 
crítica e do cuidado, com destaque à Mata Atlântica e a discussão sobre a perda da 
biodiversidade. As estratégias didáticas utilizadas permitiram que a comunidade 
escolar estudasse e discutisse a sua realidade educacional para identificar elementos 
de consenso que pudessem conduzir à elaboração e implementação de soluções 
adequadas aos problemas diagnosticados. No que diz respeito aos resultados das 
duas formações em EA, nas entrevistas foram destacados os principais obstáculos 
identificados na realização dos projetos: a falta de compreensão e colaboração dos 
demais docentes e a carência de recursos materiais. As estratégias utilizadas hoje não 
se diferenciam das formas tradicionais de transmissão de conteúdo (aulas expositivas 
e leitura orientada do livro didático), e não foi destacada a utilização de estratégias 
inovadoras e de tecnologias. Constataram-se importantes indicativos de mudanças na 
prática pedagógica dos (as) professores (as) com a incorporação de uma pedagogia 
mais crítica e emancipatória diferenciada de sua ação cotidiana. Concluiu-se que a 
formação de educadores, de mestres, de professores, de animadores ou de 
dinamizadores em matéria de Educação Ambiental é certamente essencial. 
 

Palavras chaves: Educação Ambiental, Formação Continuada, Políticas 
Públicas, Itaiópolis. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

  

. The objective of this study was to determine whether the teachers who took part in the 
training processes in Environmental Education in the town of Itaiópolis-SC, during the 
period 2007 to 2008, include the environmental dimension in their teaching practices. It 
is characterized as a Stake case study (2000) of the qualitative research type 
(PATTON, 2003), and is part of the Line of Research in Teacher Training and 
Education, and the Research Group Environmental Studies and Society Research – 
GEEAS, of Univali. The theoretical basis of the research includes authors such as 
Freire (1979,1999); Libâneo (2002, 2004), Carvalho (2004), Guerra et. al. (2004, 
2007), Sauvè (2004) among others. A document analysis was carried out, to gather 
information about the two teacher training courses offered by the town, and the projects 
conducted in the schools, and semi-structured interviews were conducted with twelve 
teachers. The main environmental problems in the town mentioned by the participants 
were: deforestation, basic sanitation, drinking water, waste disposal, and use of 
pesticides. Even with greater emphasis on the ecological dimension of sustainability, 
we observed, in the actions developed in the forty-six projects analyzed, the teachers‟ 
commitment and engagement to the transforming action, with emphasis on the theme 
of water, its care and conservation, and to raising awareness and developing a critical 
awareness; and to care for nature, paying special attention to the Atlantic Forest and 
discussion on the loss of the biodiversity.  The teaching strategies used enabled the 
community to study and discuss its educational reality, and identify common elements 
that could lead to the design and the implementation of adequate solutions to the 
problems diagnosed. In terms of the results of the two EA training programs, the main 
obstacles to the realization of the projects, highlighted in the interviews, were a lack of 
understanding and collaboration among the other teachers, and a lack of material 
resources. The strategies used today are no different from the traditional forms of 
transmitting contents (expository classes and guided readings from the textbook), and 
the use of innovative strategies and technologies was not apparent. Some important 
signs of changes in the teacher‟s pedagogical practice were observed, with the 
incorporation of a more critical, and emancipating pedagogy that was different from 
their daily action. It was concluded that the professional training of teachers, masters, 
educators or animators in the area of Environmental Education is clearly essential. 
  
Key-words: Environmental Education, Continued Education, Public Policies, Itaiópolis. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Mapa geográfico de Itaiópolis - SC ........................................................... 20 

Figura 2: Mapa de Santa Catarina: Desmatamentos entre 2005 e 2008 ................. 21 

Figura 3: Foto do Curso Fauna e Flora, Instituto Rã-Bugio ...................................... 25 

Figura 4: Síntese Linha do Tempo elaborado do artigo de Demerval Saviani ......... 31 

Figura 5: A Dimensão Ambiental na educação ........................................................ 48 

Figura 6: Síntese das esferas de interação adaptado de Sauvè .............................. 51 

Figura 7: Gráfico dos problemas destacados pelos (as) professores (as) ............... 70 

Figura 8: Temas mais trabalhados em sala.......................................................... 

Figura 9: Recursos didáticos utilizados pelos professores......................................                                   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

87 

89 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE QUADROS 
 

Quadro 1: Proposta do curso Aprender Hidrologia para Prevenção de 

Desastres Naturais .................................................................................................... 26 

Quadro 2: Proposta do curso Fauna e Flora local .................................................... 28 

Quadro 3: Tendências da pedagogia e influência sobre a EA.................................. 35 

Quadro 4: Percurso da Reflexividade no Brasil ........................................................ 52 

Quadro 5: Formação e níveis de atuação dos sujeitos entrevistados ...................... 67 

Quadro 6: Categorias de análise .............................................................................. 69 

Quadro 7: Projetos com a Temática da Água ........................................................... 73 

Quadro 8: Projetos com a Temática Meio Ambiente ................................................ 77 

Quadro 9: Projetos com a Temática Flora Local ...................................................... 79 

Quadro 10: Projetos Temática sensibilização/consciência crítica ............................ 82 

Quadro 11: Projetos realizados em 2010 ................................................................. 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

 

AFUBRA – Associação dos Fumicultores Brasileiros 

Capes – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CGEA- Coordenação Geral de Educação Ambiental – Ministério da Educação 

CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

COEA- Coordenação de Educação Ambiental 

DEA- Diretoria de Educação Ambiental – Ministério do Meio Ambiente 

DEDC- Diretoria Estadual de Defesa Civil 

DEDS - Década de Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

EA – Educação Ambiental 

EBB – Escola de Educação Básica 

FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

FNMA – Fundo Nacional do Meio Ambiente 

GEEAS – Grupo de Pesquisa Educação, Estudos Ambientais e Sociedade 

GHRUBAS- Grupo de História da Baixada Santista 

IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira 

Inep – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

ISO – Organização Internacional para Padronização 

ONGs – Organizações não-governamentais 

LabHidro- Laboratório de Hidrologia 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

MEC – Ministério da Educação 

MMA – Ministério do Meio Ambiente 

OCDE - Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

ONU – Organização das Nações Unidas 

 

 



PACA- Projeto Aprendendo Com a Árvore 

Pama – Parâmetros em Ação – Meio Ambiente na Escola 

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais 

PNE- Plano Nacional de Educação 

PNEA – Política Nacional de Educação Ambiental 

PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

PPP – Projeto Político-Pedagógico 

ProNEA – Programa Nacional de Educação Ambiental 

RIGESA- Empresa subsidiária da MeadWestvaco Corporation 

SME – Secretaria Municipal de Educação 

UE – Unidade Escolar 

UFSC- Universidade Federal de Santa Catarina 

UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura 

Univali – Universidade do Vale do Itajaí. 

  

 

 



SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 15 

1.1. Objetivo geral ........................................................................................................ 19 

1.1.2 Objetivos específicos ........................................................................................... 19 

1.2 O estudo de caso ................................................................................................... 19 

1.2.1 Caracterização do Município de Itaiópolis – SC ...................................................... 19 

1.2.2 Índices do IDEB municipal .................................................................................... 21 

1.3 A Formação de Educadores de Itaiópolis em 2007 e 2008 ......................................... 23 

1.3.1 Cursos oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação em 2007 2008 com 

ênfase em EA .............................................................................................................. 23 

1.3.2. Aspectos das atividades e metodologia dos dois cursos ......................................... 25 

1.3.2.1 Curso Hidrologia para Prevenção de Desastres Naturais ...................................... 26 

1.3.2.2 Curso Fauna e Flora de Itaiópolis SC ................................................................. 28 

 
2 ALGUNS REFERENCIAIS TEÓRICOS NA FORMAÇÃO DE EDUCADORES 
AMBIENTAIS ............................................................................................................ 30 
 
2.1 Breve Histórico da Formação de Professores no Brasil .............................................. 30 

2.2 Educação Tradicional ou a EA Crítica e Emancipatória .............................................. 33 

2.2.1 As abordagens em Educação Ambiental ................................................................ 34 

2.3 A Formação de Professores Educadores Ambientais ................................................ 37 

2.4 Inserções da Dimensão Ambiental na Educação ....................................................... 45 

2.5 Constituição do Professor Educador Ambiental como Sujeito Ecológico ...................... 48 

2.6. O Professor Reflexivo e o Entrelaçamento entre Teoria e Prática .............................. 50 

2.6.1 Educação Ambiental, a reflexão sobre a própria prática e a educação para a 

cidadania 

 .................................................................................................................................. 54 

2.7 A Educação Voltada para a Construção de Sociedades Sustentáveis ......................... 56 

2.8 Educação e Sustentabilidade .................................................................................. 60 

 

3 METODOLOGIA .................................................................................................... 63 
 
3.1 Tipo de Pesquisa ................................................................................................... 63 

3.2 Sujeitos de Pesquisa .............................................................................................. 65 

4 A DIMENSÃO AMBIENTAL ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA ........................... 68 
 
4.1 Categorias de Análise ............................................................................................. 68 

 
 

 



4.1.1 Quanto à Dimensão Ambiental nas Práticas Pedagógicas ....................................... 69 

4.1.1.1 Identificação dos Cinco Problemas Ambientais do Município ................................ 69 

4.1.1.2 Realização dos Projetos Ambientais ................................................................... 71 

4.1.1.3Obstáculos e Limites da Implementação dos Projetos ........................................... 83 

4.1.1.4Temas Utilizados nas Práticas Escolares ............................................................. 85 

4.1.1.5 Estratégias, Recursos Didáticos e Abordagens Utilizadas em EA .......................... 86 

4.1.2. Categoria das Percepções e Concepções Ambientais ............................................ 89 

4.1.2.1 Inserção da Dimensão Ambiental ....................................................................... 89 

4.1.2.2 Percepção de Sustentabilidade .......................................................................... 94 

4.1.2.3 Percepção de Sujeito Ecológico ......................................................................... 96 

4.1.2.4 Concepção de Educação Ambiental ................................................................... 98 

 

5 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES ........................................................ 100 
 
REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 106 
 
APÊNDICE .............................................................................................................. 118 
 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ........................................ 118 

APÊNDICE B - Roteiro de Entrevistas para os Professores ........................................... 120 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 
 

 
Na área da Educação e na sociedade discute-se muito sobre a formação 

dos professores. Estamos na era da informação, de infindáveis avanços, em 

que os produtos, ideias e conhecimentos tornam-se obsoletos rapidamente. As 

novas exigências educacionais, diante dessas transformações, traçam um perfil 

de professor capaz de exercer sua profissão em correspondência com as 

novas realidades da sociedade. 

A necessidade de compreender a formação de professores é importante, 

tanto para os formadores de professores quanto para os próprios professores e 

os dirigentes das instituições, uma vez que o volume de informações e a 

amplitude dos saberes disponíveis, diariamente, demandam constantes 

atualizações de práticas pedagógicas, tecnológicas, políticas e culturais. 

Nesse contexto, o conceito de “formação” passa a se modificar, desde a 

contínua apropriação do conhecimento científico, até o ressurgimento do antigo 

“treinamento”, que se utilizam de abordagens de educação a distância, cujo 

foco se assenta na formação inicial e continuada do professor.  

O educador ambiental Marcos Reigota (2007, p.18) ao comentar o 

conceito de formação explicita que não se trata de transmitir conteúdos, 

conceitos e o método científico experimental, mas sim aprender a olhar, 

aprender a ler indícios e o aleatório, entender a ciência como criatividade e 

atividade que permite integrar a arte e os diferentes conhecimentos (científicos 

e tradicionais). Nesse sentido, as políticas públicas para a formação de 

educadores ambientais constituem condição básica para que eles possam 

atuar, em suas escolas e comunidades, na formação de cidadãos conscientes 

de si e de suas responsabilidades para com o futuro da humanidade e do 

planeta.  

Para Simon Schwartzman (2004), políticas públicas1 são estabelecidas, 

em suas linhas mais gerais, pela política, mas ela, sozinha, não é capaz de 

                                                 
1
 Conforme esse autor, em português, a palavra “política” se refere tanto ao processo de 

disputa por cargos e negociação de interesses na sociedade quanto à implementação de ações 
governamentais específicas, na área de educação, saúde, meio ambiente, redução da pobreza, 
e outras. Os cientistas políticos de língua inglesa usam palavras diferentes para estes dois 
processos, “politics” no primeiro caso, e “policy” no segundo, expressão que costuma ser 
traduzida para o português como “política pública”  



transformá-las em ações governamentais específicas.  Dependem, além disto, 

dos fatos, e da maneira pela qual os fatos são vistos e interpretados. 

As políticas públicas educacionais aplicadas na articulação de oferta de 

cursos de formação para professores (as) têm, por objetivo, a mudança de 

postura destes na sua prática pedagógica e na sua vivência. Após reflexões em 

torno da falta de conhecimentos atualizados e adequados dos professores (as) 

e da insuficiência na formação inicial e continuada em torno da Educação e, 

particularmente, da Educação Ambiental, sentiu-se a necessidade de ofertar 

estes cursos para o grupo de educadores do município de Itaiópolis, em Santa 

Catarina.   

Como Secretária de Educação do município, no período de 2007 a 2008, 

formar educadores era a proposta da equipe pedagógica, por entendermos 

que, sem o conhecimento científico, a prática pedagógica torna-se 

insatisfatória.  

Nossa caminhada no Programa de Mestrado em Educação da Univali e 

nas discussões sobre formação docente no Grupo de Pesquisa Educação, 

Estudos Ambientais e Sociedade – GEEAS, nos fez acreditar que os encontros 

de contextos formativos constituem-se em privilegiados “espaços/tempos de 

aprendizagem” (TRISTÃO e FASSARELA, 2007), os quais trazem vivências e 

desdobramentos.  

Aprendemos com autoras como Tristão & Fassarela (2007), que o 

desafio da formação é introduzir a Educação Ambiental (EA) de modo a não 

perder de vista a sua abordagem vivencial, humanística e transformadora, 

envolvendo todos: professores, educandos, comunidades e meio ambiente, 

numa dinâmica complexa, que resulta da diversidade no seio da unidade em 

uma caracterização fundamental da vida. 

Uma proposta para a formação de professores, passa, necessariamente, 

pela oferta de cursos com a inserção da dimensão ambiental nas escolas, e 

pela implementação de políticas públicas voltadas para a visão crítica e 

transformadora em que ações  visando à sustentabilidade sejam efetivamente 

aplicadas. Do ponto de vista ideal, a Educação seria a solução dos problemas 

da humanidade. Do ponto de vista da natureza, o processo evolutivo chega ao 

ponto crítico da intervenção humana. 



A temática “Meio Ambiente” chega às escolas de municípios pequenos 

como Itaiópolis-SC, não pelas ações estruturantes e programas vinculados às 

políticas públicas do Órgão Gestor da Política Nacional de EA (desenvolvidas 

pelo MEC e MMA, juntamente com entidades públicas e da sociedade civil), 

nem mesmo da Política Estadual de EA, ou Diretrizes ou leis municipais, mas 

através de concursos ou de programas que empresas nacionais e 

multinacionais organizam para garantir sua certificação ISO. 

Conforme Guerra e Orsi (2008, p. 7), o espaço da EA, na escola, é 

ocupado, muitas vezes, pelo trabalho de terceiros (ONGs, empresas, dentre 

outros) que submetem os docentes ao uso de livros, cartilhas e materiais 

audiovisuais, sem conhecer a realidade local, ou deixando de valorizar as 

diferentes dimensões (cognitiva, ética e estética) que desenvolvem a 

capacidade de reflexão e argumentação dos sujeitos. Trabalhos que avaliam a 

qualidade de materiais educativos para EA (TRAJBER e MANZOCHI, 1994; 

TRAJBER e COSTA, 2001) corroboram esta afirmativa. 

Assim, para realizar efetivamente o enraizamento da EA, é importante 

investigar como cada profissional das diferentes áreas do conhecimento se 

apropriaram dos pressupostos e objetivos da EA, as estratégias didáticas 

utilizadas em suas aulas e projetos e a participação efetiva dos educandos e da 

comunidade no enfrentamento das questões socioambientais locais e globais, 

temas estes abordados pelos pesquisadores do GEEAS em seus projetos de 

pesquisa e intervenção nos processos de formação continuada. 

Como mudar a realidade do ensino, e da formação no “chão da escola” 

(GUIMARÃES, 2004a), frente à necessidade de atualização constante do 

professor sobre as questões socioambientais na instituição escolar e na 

profissionalização de modo eficaz, que tenha repercussão educativa e social de 

transformação da realidade? Importante lembrar que “o aprender contínuo é 

essencial e se concentra em dois pilares: a própria pessoa como agente, e a 

escola como lugar de crescimento profissional permanente” (NÓVOA, 2007) 

As leis garantem a obrigatoriedade da implementação da Educação 

Ambiental e, ao professor, o direito à formação, junto aos outros direitos 

sociais, mas as leis nem sempre revelam as vivências da realidade de uma 

sociedade. Exemplo: Observamos atualmente, de um lado, a necessidade da 

oferta de oportunidades de formação complementar digna e merecida e, de 



outro, a questão ambiental sendo trabalhada mesmo sem o apoio de políticas 

públicas eficazes.  

Entendemos que a relevância desta pesquisa de dissertação deve-se ao 

descontentamento pela nossa própria formação, e à necessidade de avaliar 

nosso trabalho após deixarmos a função pública de Secretaria Municipal de 

Educação em 2008. Temas atuais, acontecimentos e mudanças globais 

recentes devem participar da prática pedagógica nesse século XXI, mas muitas 

vezes não sabemos de onde partir, o que estudar e como nos atualizar.  

O desenvolvimento desta pesquisa também se justifica por viabilizar um 

processo de investigação das ações em Educação Ambiental, no município de 

Itaiópolis-SC, após dois cursos de formação. Justifica-se, também, porque este 

município ainda não possui diagnóstico das ações em Educação Ambiental, de 

modo a verificar seus obstáculos e limites, gerando assim, subsídios para as 

políticas públicas de formação no próprio município e na região.  

Acreditamos que o processo de formação vivenciado foi um incentivo 

aos sujeitos da pesquisa para mudanças comportamentais com relação às 

suas disciplinas a aos temas ligados à crise ambiental que a sociedade vive 

atualmente, representada, por exemplo, pelo desmatamento local e o  descaso 

com a conservação das nascentes que formam a micro-bacia do município. No 

primeiro capítulo desta dissertação apresentamos o caso do município de 

Itaiópolis com seus referenciais geográficos, culturais e educacionais, bem 

como a descrição dos cursos de formação continuada oferecidos pela 

Secretaria de Educação, no período compreendido pela pesquisa.  

No segundo capítulo, dedicado à fundamentação teórica, procuramos 

estabelecer o diálogo com os autores e autoras que trazem a discussão sobre 

a formação de professores (as) e a constituição de educadores (as) ambientais, 

assim como a necessidade da Educação Ambiental voltada para a construção 

de sociedades sustentáveis. 

No terceiro capítulo, de metodologia, trazemos as categorias de análise 

elaboradas e os dados referentes à pesquisa com a discussão e as reflexões 

sobre o impacto da formação no município. 

No capítulo quarto encontram-se as análises do estudo, seguida pelo 

capítulo das considerações finais e pelas recomendações do trabalho. 



Na perspectiva de investigar as questões relativas à implementação de 

políticas públicas de formação continuada de docentes, particularmente em EA, 

nesta dissertação procuramos responder à seguinte pergunta de pesquisa: 

Como a oferta de cursos de formação continuada na Rede Municipal de 

Ensino do município de Itaiópolis - SC, no período de 2007 a 2008, possibilitou 

inserir a dimensão ambiental no contexto escolar e a prática de vivências 

educativas em EA?  

Em função dessa problemática enunciamos os seguintes objetivos: 

 

1.1 Objetivo geral 

- Caracterizar como os(as) professores(as) que vivenciaram processos de 

formação em EA no município de Itaiópolis-SC inserem a dimensão ambiental 

em suas práticas docentes, assim como os impactos decorrentes deste 

processo. 

 

1.1. 2 Objetivos específicos 

- Investigar as percepções ambientais e concepções de Meio Ambiente e 

Educação Ambiental de um grupo de professores de Ensino Fundamental; 

- Discutir a formação de professores(as) educadores(as) ambientais no 

município de Itaiópolis – SC; 

- Diagnosticar o perfil dos(as) professores(as) participantes dos cursos de 

formação. 

 

1.2 O Estudo de Caso 

 

1.2.1 Caracterização do Município de Itaiópolis – SC 

 

Localizado no centro geográfico da região sul do Brasil, no planalto norte 

de Santa Catarina, a 330 km de Florianópolis Itaiópolis limita-se com os 

municípios de Mafra, Papanduva, Santa Terezinha, Rio Negrinho, Vitor 

Meireles, Dr. Pedrinho e José Boiteux. Com a área territorial de 1.295,8 km² (7° 

em extensão territorial de SC) e a 920 metros acima do nível do mar, conta 

com 19.086 habitantes, segundo o IBGE (2010). 



 

 

Figura 1: Mapa geográfico de Itaiópolis-SC  

Fonte:http://images.google.com/images?hl=PTBR&biw=1276&bih=607&tbs=isch: 
1&btnG=Pesquisar&aq=f&aqi=&oq=&gs_rfai=&q=mapa%20itaiopolis 

 

A origem do nome Itaiópolis é um hibridismo tupi grego no qual "polis" 

significa cidade, "itaió" se compõe de "I" água, rio e "taió" que vem de "ita" 

pedra.  A porção do planalto catarinense situada entre o rio Iguaçu e Uruguai já 

era habitada pelos índios Kaingang e Xocrén em 1598. O caminho conhecido 

como “Estrada da Mata”, por onde as tropas de gado eram conduzidas de 

Viamão (RS) até a feira de Sorocaba (SP), passavam por Itaiópolis. Outro fato 

histórico que marcou profundamente a história regional foi a “Guerra do 

Contestado”, ocorrida entre 1912 e 1916, tendo como principal motivo a disputa 

de território entre os Estados de Santa Catarina e Paraná. 

A colonização da região com imigrantes alemães, ucranianos e 

poloneses deu ao município características próprias, herdadas dos países de 

origem e preservadas nos costumes, na culinária e na arquitetura. 

Ao pensar a oferta de cursos para a formação de professores 

educadores ambientais levou-se em conta que o município de Itaiópolis está 

localizado na região da Mata Atlântica de Santa Catarina e continua a utilizar 

os bens e serviços naturais de forma devastadora. Isso nos remete à urgente 

necessidade de encontrar uma forma para reverter essa tendência histórica de 



utilizar os recursos, como se a capacidade de suporte e recuperação do 

ecossistema fragilizado da Mata Atlântica2, em Santa Catarina, fosse infinita.   

 
Figura 2: Em Santa Catarina

3
 entre os anos de 2005 e 2008 foram desmatados 27.522 

hectares de vegetação nativa. 
Fonte:http://mapas.sosma.org.br/site_media/download/mapas_a3/uf_santa_catarina_A3.pdf 
 

A Mata Atlântica fascina cientistas, cujas pesquisas ajudam a divulgar 

não só a sua importância, mas também a sua beleza. É esse fascínio que faz 

com que felizmente existam muitas pessoas lutando por este Bioma tão 

ameaçado. 

 

1.2.2 Índices do IDEB municipal 

 

O melhor índice para avaliar um sistema de ensino é o seu 

aproveitamento nos estudos, para isso podemos analisar os últimos dados do 

IDEB4, cuja proposta é clara e visa à melhoria da qualidade do ensino em todo 

                                                 
2
 O Estado de Santa Catarina ocupa apenas 1% do território brasileiro. No Estado, onde originalmente 

tínhamos 85% do território coberto pela Mata Atlântica, hoje temos apenas 17,4% dessa área original 
FONTE A Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgaram 
dados ainda mais críticos. Além de ser o Estado que mais desmatou entre 2000 e 2005, SC tem os três 
líderes na contagem de municípios que perderam a sua cobertura florestal: Mafra, Itaiópolis e Santa 
Cecíliahttp://www.apremavi.org.br/noticias/apremavi/405/santa-catarina-bate-recorde-de-desmatamento  
Acesso em :27/07/2010. 
3
 Remanescentes Florestais da Mata Atlântica - período 2000-2005", pela Fundação SOS Mata Atlântica e 

pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tendo como base as imagens LANDSAT, processadas e 
interpretadas visualmente na escala 1:50. 000 pela Arcplan. Limites municipais em escala compatível a 
1:500.000. Fonte: Malha Municipal Digital do Brasil IBGE/DGC/DECAR, 2005. 
4 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), criado pelo Inep para medir a qualidade de 

cada escola e de cada rede de ensino, reúne num só indicador os dados sobre fluxo escolar, obtidos no 
Censo Escolar, e médias de desempenho no SAEB e na Prova Brasil. O objetivo do Ministério da 
Educação é atingir o índice de 6,0 até 2021, na primeira fase do ensino fundamental, mesmo patamar 
educacional da média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE), ou 
seja, evoluir da média nacional de 3,8 (2005) para 6,0 (2021). Já nos anos finais do ensino fundamental, 
de 3,5 para 5,5, e no ensino médio, de 3,4 para 5,2. No entanto, é importante observarmos dois fatores 

http://www.apremavi.org.br/noticias/apremavi/405/santa-catarina-bate-recorde-de-desmatamento%20%20Acesso
http://www.apremavi.org.br/noticias/apremavi/405/santa-catarina-bate-recorde-de-desmatamento%20%20Acesso


o país. Ao verificarmos os índices de um município em relação ao seu estado e 

à nação, podemos traçar um paralelo com o nível de aprendizagem alcançado 

e como a equipe de professores produz o conhecimento. 

No ano de 2009 pesquisando o IDEB nacional com suas metas e 

projetos, observou-se a baixa evolução das metas brasileiras, no decorrer dos 

anos, o que pode inviabilizar a expectativa do índice 6 para 2021. A aplicação 

de recursos públicos na formação continuada dos professores é entendida 

como principal requisito para atingir este índice.  

Ao analisar os quadros recentes do IDEB do município de Itaiópolis-SC, 

verificamos que apresenta um nível de aprendizado mais elevado que a média 

nacional e que as metas projetadas foram alcançadas e superadas. 

Em 2005, o IDEB da rede municipal de ensino de Itaiópolis (SC) foi de 

3.9, média prevista só para 2007, e deveria avançar 0,4 pontos de dois em dois 

anos, para chegar a 2021 a 6,1. Nesse caso específico, verificamos que a meta 

geral foi de 4,7 que supera a projeção devendo sair do índice de 3,9 para 

atingir, em 20 anos, a marca de 6,1 (numa escala de 0 a 10). É notório que um 

número bastante significativo de escolas vem superando essas metas em todo 

o Município, como é o caso que destacamos aqui, da escola municipal Centro 

Educativo Itaiópolis. Observamos, nessa escola, que seu índice do ensino 

fundamental em 2005 foi 5,2, conseguindo ultrapassar a meta prevista para 

2015. Já, em 2009, atingiu o índice de 6,5, o que eleva também as médias 

estaduais e municipais e, consequentemente, a média nacional.  

Com certeza, esses resultados evidenciam a qualidade da educação 

municipal, no entanto questionamos o que justifica esta qualidade? 

Aparentemente, os professores do município demonstram responsabilidade, 

uma qualidade que conduz ao compromisso, ao comprometimento e à 

mudança de postura diante de circunstâncias do cotidiano escolar.  

 

    1.3 A Formação de Educadores de Itaiópolis em 2007 e 2008 

 

                                                                                                                                               
interessantes: 1º) a média 6,0 é o patamar mínimo exigido pela OCDE, e 2º) as metas estabelecidas pelo 
Inep/MEC para a rede pública são extremamente tímidas; afinal, são longos 17 anos para se alcançar a 
meta proposta. Para os anos iniciais do ensino fundamental, com IDEB de 3,8 em 2005, a meta para 2007 
era 3,9 e para 2009, 4,2, somente atingindo a meta 6,0 em 2021, que, segundo o Inep, representa um 
sistema educacional de qualidade. Fonte Jornal Virtual Ano 8 - Nº 175 - 23/07/2010

 

 



Em 2007, a Secretaria de Educação de Itaiópolis (SC) buscou parceria 

com institutos e instituições de ensino superior para oferecer cursos de 

formação continuada aos seus professores. Além do I Seminário de Educação, 

elaborado pelo instituto GHRUBAS5, que aconteceu durante a primeira semana 

do ano letivo de 2007, no decorrer do ano foram ofertados dois cursos: o 

primeiro, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e o 

segundo com o Instituto Rã-Bugio.   

Além desses cursos, a Secretaria firmou convênio com: 

 

  Projeto Piava que envolveu professores durante o ano de 2006, 2007 e 

2008;  

  Prêmio Embraco Ecologia que premia os melhores projetos ambientais 

desenvolvidos pelas escolas;  

  Projeto “Verde é Vida” da empresa AFUBRA que oferece cursos aos 

professores das escolas parceiras e faz a coleta de sementes para o 

banco de sementes nativas; 

  Empresa RIGESA e projeto PACA que fornece, periodicamente, 

material didático pedagógico e cursos de formação aos professores. 

 

Em 2008, ofertou-se o II Seminário de Educação de Itaiópolis, em parceria 

com a UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa), passando a fazer parte 

da rede de formação continuada daquela universidade. O curso de Pró- 

letramento foi implantado no município nesse mesmo ano. 

 

1.3.1 Cursos Oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação em 2007 e 

2008 com Ênfase em EA 

                                                 

5
 O Gruhbas - Projetos Educacionais e Culturais é uma instituição sem fins lucrativos especializada em 

formação permanente de professores, envolvida e preocupada com a educação pública. Existe desde 
1993, atuando a princípio na formação permanente de professores de História, na Baixada Santista. 
Conta com um grupo de profissionais da educação, com sólida experiência em currículo, educação 
continuada e avaliação do rendimento escolar recentes conquistas referentes à educação. Disponível em 
http://www.gruhbas.com.br/Acesso em: 07-05-2010 

 



Os cursos oferecidos em 2007 e 2008 visavam os professores da rede 

municipal, incentivando-os a: buscar informações e refletir sobre a temática 

ambiental; desenvolver habilidades para a resolução de problemas locais, após 

identificá-los; discutir a inserção da temática ambiental de forma integrada nas 

diferentes disciplinas; promover a sensibilização do grupo com relação à 

questão ambiental, e problematizar o comportamento dos professores em 

relação à sua participação na temática ambiental, tanto como cidadãos, quanto 

como multiplicadores. 

É na e pela interação entre dois sujeitos reais, concretos, situados em 

determinado espaço e tempo sócio-histórico que a aprendizagem dos 

conteúdos escolares ocorre. O trabalho do educador assume, então, nessa 

perspectiva, importância fundamental, uma vez que se constitui como mediador 

entre o educando e os conteúdos de ensino. 

Considerando que um contexto de aprendizagem é uma totalidade 

organizada como um sistema, unida por elementos solidários que só podem 

ser concebidos um em relação aos outros em função do lugar que ocupam nos 

contextos culturais mais amplos, contextos, então, podem ser entendidos como 

níveis diferentes de realidade que correspondem a diferentes níveis de 

organização. (TRISTÃO & FASSARELA 2007, p.87) 

Daí a necessidade fundamental de o educador conhecer, muito bem, o 

conteúdo que ensina, sabê-los criticamente em relação ao social concreto e, 

principalmente, saber transformá-los em algo que modifique o indivíduo, no 

próprio processo de aquisição desse saber. 

Tanto em termos teóricos quanto nos práticos, os objetivos da oferta dos 

cursos apresentaram como princípios: introduzir, amplamente, a temática 

ambiental, para os professores, de forma que pudessem relacioná-la não só às 

diferentes disciplinas que lecionam como à sua própria realidade local; 

despertar um senso de equipe nos participantes visando o possível 

desenvolvimento de um trabalho integrado de definição, planejamento e 

desenvolvimento de projetos práticos na escola e despertar o 

comprometimento dos professores em relação à temática ambiental. 

 

 

1.3.2 Aspectos das atividades e metodologia dos dois cursos 



 

A inscrição foi espontânea e, praticamente, todos os professores da 

zona rural e urbana participaram.  Quebrou-se o mito de que os professores de 

Itaiópolis não se interessavam pelos problemas ambientais locais, como o 

desmatamento de Mata de Araucárias.  

Dentre as atividades ao ar livre, foram feitas visitas em locais de 

desmatamento em margens de rios, entorno de nascentes e matas de 

araucárias. Foram visitadas, também, áreas preservadas em propriedades 

privadas. O objetivo foi tentar mobilizar localmente a sociedade para 

interromper a destruição das matas ciliares e do que sobrou de áreas 

preservadas. Em Itaiópolis, está às cabeceiras do Rio Itajaí, que passa em 

Blumenau e várias outras cidades importantes de Santa Catarina.  

FIGURA 3: Foto do Curso Fauna e Flora, Instituto Rã-Bugio. Fonte: arquivos pessoais da 

autora. 

 

Além das informações sobre o ecossistema "mata de araucárias", sua 

biodiversidade e função ecológica, os professores aprenderam a usar os kits 

indicadores da qualidade da água (Figura 3), e imagens de satélite para 

diagnosticar e monitorar as bacias hidrográficas. 

Paralelamente ao processo formativo em Educação Ambiental foram 

planejados e desenvolvidos projetos de intervenção social, nas comunidades 

escolares, procurando romper com a dicotomia teoria e prática e utilizando, 

como temas geradores, os problemas levantados a partir de diagnósticos 



socioambientais específicos de cada localidade escolar, tais como: Arte e 

Educação Ambiental, Quantidade de árvores utilizadas para produzir o material 

didático, Água e o uso de agrotóxicos, Água, nossa responsabilidade, dentre 

outros. 

Cabe ressaltar que os professores participantes do processo formativo 

atuaram como dinamizadores desse processo em suas respectivas escolas e 

comunidades. Os cursos foram direcionados a escolas municipais e estaduais 

com projetos desenvolvidos desde a pré-escola até as últimas séries do Ensino 

fundamental, com o registro, pelos professores, dos caminhos percorridos por 

cada escola e a autonomia de cada um definir suas ações de acordo com a sua 

realidade específica. 

A seguir, apresentamos uma breve descrição dos dois cursos 

oferecidos. 

 

1.3.2.1 Curso Hidrologia para Prevenção de Desastres Naturais 

 

O projeto de extensão “Aprender Hidrologia para Prevenção de 

Desastres Naturais”, da Universidade Federal de Santa Catarina, visa à 

valorização e o ensino da hidrologia para a conscientização da população 

quanto aos riscos e danos acarretados pelos desastres naturais. Traz, também, 

a percepção dos fenômenos hidrológicos vivenciados diariamente e demonstra 

a importância da água e do convívio integrado com a natureza.  

O quadro a seguir resume a proposta do Curso: 

Título: Aprender Hidrologia para Prevenção de Desastres 
Naturais 

Instituição: UFSC - Setor de Hidrologia 

Período de realização 03 a 12 de agosto de 2007 

Carga horária: 40 horas 

Escolas envolvidas: Rede Municipal e Estadual de Itaiópolis-SC 

Número de professores: 67 participantes 

Docente: Masato Kobyama 

Quadro 1: Resumo da Proposta do curso. 

Realizou-se este Curso para 67 professores da rede pública das 

diversas áreas e níveis, com a duração de 40 horas, no município de Itaiópolis-

SC. Os participantes mostraram-se dispostos a repassar e utilizar as 



informações no campo de trabalho, bem como expressaram a necessidade da 

realização de mais cursos. 

Os encontros aconteceram em duas sextas-feiras e dois sábados, 

quando a equipe da universidade realizou aulas expositivas sobre os 

fenômenos da natureza. Em seguida, os (as) professores (as) cursistas foram 

levados a visitas, em locais próximos à escola, para a demonstração dos 

efeitos da devastação no solo e nas nascentes do município. O objetivo geral 

desse primeiro curso consistia em gerar, nos professores, o comprometimento 

com relação à problemática ambiental. 

Os conteúdos escolhidos apresentaram boa aceitação e eficiência na 

produção de elementos para discussão. No entanto, em algumas situações, 

seu aproveitamento ficou reduzido devido ao tempo insuficiente para a 

discussão, tendo em vista a profundidade dos temas. Mesmo assim, segundo a 

avaliação realizada pelos pesquisadores da Universidade, o grupo mostrou 

grande interesse nos conteúdos apresentados. 

Com a realização desse curso, evidenciou-se a necessidade do saber 

científico para a prática pedagógica, ampliando os conhecimentos dos 

professores sobre os possíveis acidentes naturais, pois Santa Catarina vem 

sofrendo e ainda vai sofrer com os desastres hidrometeorológicos tais como 

inundações e deslizamentos. 

Como muitos pesquisadores previam, esses problemas acabaram sendo 

confirmados com o “desastre ambiental6” de novembro de 2008, no Vale do 

Itajaí, provocado por enchentes e desmoronamentos de encostas de morros, 

atingindo, conforme a Defesa Civil, em torno de 60 cidades e afetando mais de 

1,5 milhões de pessoas7. Verificamos, com isso, que estamos sendo 

desafiados a promover um salto de qualidade nos nossos padrões de 

conhecimento sobre as questões ambientais e rever nossas relações (ser 

humano  sociedade  cultura) com os ambientes naturais. 

                                                 
6 Segundo dados da Defesa Civil de Santa Catarina foram registrados 135 óbitos e 02 
desaparecidos confirmados, 12.027 desalojados e desabrigados, sendo 2.637 desabrigados 
e 9.390 desalojados. Dados Disponíveis em: <http://www.desastre.sc.gov.br/> Acesso em 27 
mar. 2009. 

7
 No momento em que revisávamos este estudo aconteceu o desastre na região serrana do 

Estado do Rio de Janeiro, vitimando, até 24 de janeiro, mais de 800 pessoas e deixando 
milhares de desabrigados e desalojados. 

http://www.desastre.sc.gov.br/


É notória a interdisciplinaridade do estudo, experimento ou observação 

no sentido do enfrentamento da vulnerabilidade das populações frente aos 

efeitos dos desastres causados pelas mudanças climáticas, sendo necessária 

a constante troca de informações entre os especialistas das diferentes áreas 

das ciências. 

 

1.3.2.2 Curso Fauna e Flora de Itaiópolis-SC 

 

O segundo curso foi oferecido pelo Instituto Rã-bugio para a 

Conservação da Biodiversidade, que desenvolve, desde a sua criação em 

2003, um intenso trabalho de Educação Ambiental com a população da região 

norte de Santa Catarina.  

O quadro 2 resume as informações desse Curso: 

Título: Fauna e Flora local 

Instituição: Instituto Rã-bugio 

Período de realização: 21 a 23 de setembro de 2007 

Carga horária: 20 horas para professores sem aplicação dos 

projetos e 40 horas para professores que 

realizaram projetos 

Escolas envolvidas: Rede estadual e municipal de Itaiópolis - SC 

Números de professores: 120 participantes e 46 projetos desenvolvidos 

Docente: Elza Nishimura Woehl e Sibele Kamchen 

Quadro 2: Resumo da Proposta do curso. 

 

Utilizando uma abordagem conservacionista, o Instituto Rã-bugio busca 

utilizar, para o ensino, práticas simples que podem ser reproduzidas em sala de 

aula pelos (as) professores (as). Para abordar os problemas de conservação 

dos rios a equipe realizou saídas de campo em vários pontos das nascentes do 

município.  

Os participantes da atividade aprenderam a utilizar indicadores naturais 

de fácil obtenção, como o suco de repolho roxo para medir o pH (potencial 

hidrogeniônico) e detectar alterações decorrentes do despejo de poluentes 

diversos no rio São Lourenço. Quanto ao material didático, o Instituto distribuiu 



cartilhas que são utilizadas como material de apoio pelos participantes dos 

projetos. 

Participaram desse curso, 120 profissionais da educação de Itaiópolis. 

Durante o curso, a pesquisadora apresentou sementes de algumas árvores 

nativas e suas características ressaltando seu modo de dispersão. Além disso, 

foram exibidos moldes de pegadas em gesso de vários mamíferos da Mata 

Atlântica. Outros temas abordados na atividade foram as estratégias 

reprodutivas dos anfíbios e sua importância na cadeia alimentar e a 

sensibilidade dos animais frente à modificação e à perda do seu habitat. O 

problema da caça e aprisionamento de animais silvestres em cativeiro também 

foi discutido através de uma dinâmica.  

Dentre as atividades realizadas destaca-se a da trilha interpretativa, 

considerada uma boa ferramenta em Educação Ambiental, como sugere 

Morales (2005, p.5).  Para este tipo de trabalho de sensibilização e 

interpretação do ciclo da vida, as trilhas são utilizadas como meio de 

interpretação ambiental, sendo uma atividade que aspira relevar os significados 

e relações pelo uso de objetos originais, através de experiências diretas e por 

meio ilustrativo, no lugar de, simplesmente, comunicar informação de forma 

literal.  

Ao planejar as Trilhas interpretativas segundo Menghini (2005, p. 50-51), 

é necessário analisar, previamente, o que irá despertar a curiosidade, para que 

se possam visualizar os pontos importantes. Não é simplesmente caminhar. É 

uma ferramenta para um maior conhecimento e um maior valor voltando-se 

para a formação de novos olhares e valores, de uma consciência ambiental 

aprimorada e da renovada relação com o ambiente. Sob esta perspectiva, as 

trilhas aproximam as pessoas do ambiente que as cerca e ajuda a resgatar o 

respeito e a admiração pela natureza. Dentre os assuntos abordados foram 

ventilados, mas especificamente, a relação da fauna e flora; o papel dos 

decompositores (fungos, cupins e bactérias) e a importância dos animais como 

“plantadores da floresta” (dispersores de sementes).  

Nesse curso, os (as) professores (as) observaram a flora e a fauna da 

região, promovendo a reflexão sobre, no e para o ambiente ao qual 

pertencem. A partir do conhecimento apreendido, elaboraram, em suas 

escolas, vários projetos, sob a expectativa do processo de formação em 



diálogo, com a comunidade escolar, para desenvolver o olhar crítico de 

seus/suas educandos em contato com a sua realidade, possibilitando a 

geração de subsídios para a promoção da responsabilidade e de uma 

cidadania plena e ativa. 



2 ALGUNS REFERENCIAIS TEÓRICOS NA FORMAÇÃO DE EDUCADORES 

AMBIENTAIS 

 

 
2.1 BREVE HISTÓRICO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL 

 

 

Para definir alguns aspectos da formação em Educação Ambiental 

(EA), é necessário nos reportarmos, inicialmente, ao processo histórico da 

formação de professores, no Brasil, no período de 1823 a 1996.  

Após pesquisas e estudos acerca da formação de professores, 

Saviani (2005, p.1) relata a trajetória histórica desse fenômeno, no Brasil, 

destacando seus principais momentos, os quais sintetizamos na Figura 4. 

Figura 4: Linha do Tempo da História da formação dos professores no Brasil. Elaborada pela 
pesquisadora a partir da leitura do artigo de Demerval Saviani “História da Formação Docente 
no Brasil” (2005). 

De acordo com Saviani (2005), a educação brasileira teve seu primeiro 

momento decisivo com a reforma da escola normal do Estado de São Paulo, 

em 1890, cujo modelo se irradiou por todo o país. 



O segundo momento aconteceu a partir das reformas do ensino no 

Distrito Federal, iniciadas em 1932 por Anísio Teixeira e, no Estado de São 

Paulo, em 1933, por Fernando de Azevedo. Definiu-se o modelo de Escola 

Normal que, adotado por vários Estados brasileiros, se incorporou na Lei 

Orgânica do Ensino Normal decretada em 1946. Nesse momento, consolidou-

se o modelo de formação de educadores para atuar no ensino secundário, ao 

serem instituídos, em 1939, os cursos de bacharelado e licenciatura, entre eles, 

o de Pedagogia.  

Entre 1932 a 1962, o Planejamento Educacional, no Brasil, pode ser 

entendido como um instrumento de introdução do racionalismo científico na 

educação, sob a ótica de uma escola nova (escolanovista).  

No período que se segue, de 1962 até 1985, o planejamento 

educacional transformou-se num instrumento de racionalidade tecnocrática – 

concepção tecnicista da educação. Exacerbando a burocratização do ensino 

com preenchimento de papéis e controle das atividades, além de ignorar as 

especificidades do processo pedagógico, reduz-se o professor a simples 

executor de tarefas organizadas.  

Para Saviani (op. cit.), o terceiro momento decisivo foi a reforma do 

ensino, instituída em 1971, quando se deu a descaracterização do modelo de 

escola normal, ao ser criada a habilitação magistério. 

Finalmente, segundo ele, a reforma da LDB de 1996, poderia ter 

propiciado um novo momento decisivo, representado pela elevação da 

formação dos professores de todos os graus e ramos de ensino até o nível 

superior. No entanto, a ambiguidade e as falhas formais da nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional impediram que isso viesse a 

acontecer. Para Dermeval Saviani (op.cit., p.78),  

 
em verdade, o mencionado Plano foi formulado mais em 
função do objetivo pragmático de atender a condições 
internacionais de obtenção de financiamento para a educação, 
em especial aquele de algum modo ligado ao Banco Mundial.  

 

É importante considerar que o MEC apresentou um Plano para a 

educação brasileira, o qual, explicitamente, é uma mera continuidade do Plano 

Decenal de “Educação para Todos” de 1993. 



Nas Diretrizes do Plano Nacional de Educação – PNE (BRASIL, PNE, 

2001, p. 63) “a qualificação do pessoal docente se apresenta como um dos 

maiores desafios do Poder Público, pois precisa se dedicar prioritariamente à 

solução deste problema”. 

Segundo essas diretrizes do PNE, a valorização do magistério implica, 

pelo menos, os seguintes requisitos: 

 Uma formação profissional que assegure o desenvolvimento da 

pessoa do educador, enquanto cidadão e profissional, 

proporcionando-lhe o domínio dos conhecimentos, objeto de 

trabalho com os alunos e dos métodos pedagógicos que promovam 

a aprendizagem; 

 Um sistema de educação continuada que permita, ao professor, um 

crescimento constante de seu domínio sobre a cultura letrada, 

dentro de uma visão crítica e da perspectiva de um novo 

humanismo; 

 Uma jornada de trabalho organizada de acordo com a jornada dos 

alunos, concentrada num único estabelecimento de ensino e que 

inclua o tempo necessário para as atividades. (BRASIL, PNE, 2001, 

p. 63) 

Ainda, segundo o mesmo documento, na formação inicial é preciso 

superar a histórica dicotomia entre teoria e prática e o divórcio entre a 

formação pedagógica e a formação no campo dos conhecimentos específicos 

que serão trabalhados na sala de aula.  

Diante disso, a formação continuada envolve todas as estratégias 

empregadas pelos professores e assume particular importância, em 

decorrência do avanço científico e tecnológico da exigência de um nível de 

conhecimentos sempre mais amplos e profundos na sociedade moderna. Não 

é, portanto, apenas um conjunto de técnicas e procedimentos, mas carrega 

consigo uma carga ideológica, valores, atitudes e crenças. 

No período de 28 de março a 1º de abril de 2010 foi realizada a 

Conferência Nacional de Educação (Conae). O Documento-Referência 

Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação: O Plano Nacional de 



Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação8 serviu de base para as discussões 

e foram aprovadas uma série de propostas e emendas encaminhadas pela 

Comissão Organizadora Nacional para a construção do novo Plano Nacional 

de Educação (PNE), período 2011-2020. A questão da formação inicial e 

continuada dos professores foi debatida no EIXO IV do documento - Formação 

e Valorização dos/das Profissionais da Educação. 

2.2 Educação Tradicional ou a Educação Ambiental Crítica e 

Emancipatória 

Considerando a Educação Ambiental um processo educativo e 

observando a perspectiva de contribuir para a construção de uma pedagogia 

crítica voltada à Educação Ambiental, procuramos situar essa abordagem nas 

tendências pedagógicas da educação. 

Para Loureiro (2004), educar é uma ação conservadora ou 

emancipatória (superadora das formas alienadas de existência). Pode apenas 

reproduzir ou também transformar-nos como seres pelas relações no mundo, 

redefinindo o modo como nos organizamos em sociedade, como gerimos seus 

instrumentos e como damos sentido à nossa vida. 

Isto não significa a propalada Educação Ambiental convencional que 

está centrada no indivíduo, no alcançar a condição de ser humano integral e 

harmônico, pressupondo a existência de finalidades previamente estabelecidas 

na natureza e de relações ideais que fundamentam a pedagogia do consenso. 

Ela focaliza o ato educativo enquanto mudança de comportamentos 

compatíveis com um determinado padrão idealizado de relações corretas com 

a natureza, reproduzindo o dualismo natureza-cultura, com tendência a aceitar 

a ordem social estabelecida como condição dada, sem crítica e nem 

contestações às suas origens históricas. 

 

 

 

 

                                                 
8 O documento final da CONAE 2010 com as deliberações da plenária final e desdobramentos 

do novo PNE, estão disponíveis para acesso em http://conae.mec.gov.br/  

http://conae.mec.gov.br/


 

 

 

2.2.1 As abordagens em Educação Ambiental  

  

A Educação Ambiental sofre influência de diferentes abordagens 

pedagógicas (Pedagogia Tradicional, Nova e Crítica).  

Podemos resumi-las no Quadro 3 a seguir: 

Pedagogia 

Tradicional 

Pedagogia Nova Pedagogia crítica 

Adaptação do sujeito Educação para 

todos 

Ser social, histórico e político 

Transmissão do 

conhecimento 

Renovação de 

referenciais teóricos 

Contextualização histórica e 

social dos saberes 

Sujeito passivo Sujeito ativo Sujeito emancipado política e 

socialmente 

Valores sociais dos 

dominantes 

Culturas 

valorizadas 

Construção de concepções 

sociais 

Ideologia Atividade prática Construção de processo 

pedagógico comunitário 

 
Quadro 3: Tendências da pedagogia e influência sobre a EA. Adaptado por Cleusa Hubner 
Kazmiesczak (2011) a partir das ideias de Tozoni-Reis (2007 p.1-16). 

  

Observamos, nesse Quadro-síntese, que a pedagogia tradicional 

concretiza-se na EA pela adaptação do sujeito à sociedade como um ser 

passivo, como aquele que “absorve” os valores sociais da cultura dominante, 

solidificados na ideologia capitalista e no utilitarismo, no que diz respeito à 

representação de ambiente e uso de seus recursos. Reproduzindo a 

“pedagogia tradicional” a EA pode ser reconhecida pela transmissão de 

conhecimentos e valores ambientais, na formação de indivíduos 

“ecologicamente responsáveis”, mas em uma perspectiva não-crítica, 

denominada dessa forma como “EA Tradicional”.    

Na Escola Nova, o sujeito é ativo, atento e sempre às voltas na busca 

por novos referenciais teóricos, partindo para a atividade prática e construindo 



o próprio conhecimento. Esta abordagem, centrada nos métodos ativos da 

aprendizagem que pressupõem o “saber fazer” – a ação sobre o ambiente 

modificando a relação sociedade/natureza –, caracteriza a “Educação 

Ambiental Nova” (TOZONI-REIS, 2007). Na EA essa tendência pode ser 

representada pelas práticas conservacionistas dos anos 60 e 70.               

Por fim, na Pedagogia crítica, por sua vez, temos um sujeito engajado 

social, política e culturalmente. Sua palavra de ordem tem a ver com o “agir”, 

tanto “local como globalmente”. Com base em princípios como do Tratado de 

Educação Ambiental para Sociedade Sustentáveis e Responsabilidade global 

(FÓRUM GLOBAL, 2002), na Carta da Terra, dentre outros. Como “sujeito 

ecológico”, visa e participa ativamente da construção dessa sociedade, 

dinâmica e dialógica, que leva em conta a dialética da complexidade da crise 

ambiental e formas de minimizar e prevenir os seus efeitos. 

Essa chamada Educação Ambiental Crítica e Emancipatória busca a 

superação radical da alienação, da exploração do ser humano pelo próprio 

indivíduo e da exploração da natureza pelos seres humanos (LOUREIRO, 

2004, 2006; TOZONI-REIS, 2007). Ela exige um processo educativo que 

garanta condições concretas para uma prática social ambiental transformada e 

transformadora. 

A Educação Ambiental Crítica e Emancipatória exige a 

interdisciplinaridade para melhor entender os temas debatidos e encontrar 

soluções capazes de minimizar os problemas ambientais locais e globais, 

buscando a formação do “sujeito ecológico9” (CARVALHO, 2004, 2007) ativo e 

co-responsável. Esta concebe a Educação no sentido dado por Paulo Freire 

(2000, p. 67): “Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, 

tampouco, a sociedade muda."  

Diversos trabalhos no campo ambiental (REIGOTA, 1995; SATO, 1997, 

2002; GUERRA, 2001, dentre outros) indicam contradições nas práticas 

                                                 
9 Para Isabel Carvalho (2007, p. 32) a noção de sujeito ecológico está relacionada a um modo 

específico de ser no mundo, em outras palavras, a um estilo ecológico de “ser”. Designa um 
ideal ecológico, uma utopia pessoal e social norteadora de decisões e estilos de vida dos que 
adotam, em alguma medida, a orientação ecológica em suas vidas. Carvalho (2004) reforça 
que o educador ambiental promove o projeto identitário do sujeito ecológico. Este evidencia-se 
como sendo, ao mesmo tempo, um intérprete de seu campo e um sujeito ele mesmo 
“interpretado” pela narrativa ambiental; alguém identificado com sujeito ecológico como ideal de 
ser e formador deste mesmo ideal na sua ação educativa. 



pedagógicas, uma vez que as atividades de Educação Ambiental, em um bom 

número de escolas, seguem uma “pedagogia tradicional” ou comportamental 

(GUIMARÃES, 2004), pois são realizadas de modo pontual (datas ecológicas, 

palestras, etc.) e de forma fragmentada, conteudista, com pequeno 

envolvimento comunitário. 

Perguntarmos, então, por que uma educação continuada de professores 

educadores ambientais, com destaque ao ambiente, realmente importa? Ou, 

como alguns autores indagam, há necessidade de outra educação? Na 

realidade, a pedagogia tradicional negligencia muitos valores importantes, não 

respondendo às demandas naturais e/ou culturais – se é que é possível 

fragmentar estas duas dimensões (SATO, 2000). 

Como demonstra Tozoni-Reis (2007, p. 1 – 16),na perspectiva da 

Pedagogia Crítica, a prática resulta na articulação radical da teoria com a 

prática social. Argumenta ainda que, educar para a transformação, não do 

sujeito individual, mas das relações sociais de dominação, se faz por meio da 

prática social transformadora cujo escopo é, em última análise, a construção de 

relações plenas de humanidade. 

Concordamos com Layrargues (2006, p. 76–77) que, na Teoria Crítica, a 

Educação é um dos espaços políticos onde se travam as disputas ideológicas, 

isto é, a Educação é mais um campo de disputa que cumpre um papel de 

desalienação ideológica das condições sociais, evidenciando que as coisas 

nem sempre foram assim, e que não há razão para assim continuarem sendo. 

Propõe Libâneo (1998. p. 29) que uma Teoria Crítica da Educação seria 

um processo formativo abrangendo a totalidade do ser humano nas suas 

dimensões física, afetiva, cognitiva, não se reduzindo à dimensão econômica. 

Mas para que se obtenham os efeitos desejados, é preciso traduzir seus 

objetivos genéricos em metas e práticas mais específicas para as escolas.  

Tozoni-Reis (2007) declara ainda que o caráter político da educação – e 

da Educação Ambiental – implica em reconhecer que cada uma dessas 

abordagens conceituais tem referenciais epistemológicos, filosóficos, políticos e 

pedagógicos, os quais precisam ser devidamente explicitados para cumprirem 

seu papel de orientadores das práticas educativas.  

Em síntese, a Pedagogia Crítica da Educação Ambiental tem, como 

objetivo, a formação de sujeitos ambientalmente responsáveis, comprometidos 



com a construção de sociedades responsáveis, caracterizando-se como uma 

ação política intencional que necessita de sistematização pedagógica.  

Um elemento básico dessa espécie diferenciada de formação, para 

Imbérnon (2005, p. 84), é a necessidade de redefinir as funções, os papéis e a 

finalidade da escola, entendendo-se, como um marco indispensável, para 

estabelecer e esclarecer, por meio do diálogo, a necessidade de planejar a 

ação como um trabalho educativo conjunto para se atingir um objetivo cujo 

escopo seria a criação de várias séries de planos de ação e o estabelecimento 

de uma ação-reflexão conjunta para o desenvolvimento e a melhoria 

educacional. 

Segundo Libâneo (2007), os processos formais do pensamento e os 

processos da ação prática supõem a formação dos conteúdos do pensamento. 

Isto implica internalizar conceitos, procedimentos, atitudes, valores, sob a 

forma de esquemas mentais e modos habituais de proceder, demandando 

processos sistemáticos. 

É preciso ficar clara, então, a complexidade da discussão sobre o que é 

e de que modo a Educação Ambiental envolve diferentes formações, 

conhecimentos, representações sociais, visões de mundo e, também, vivências 

de diferentes grupos sociais. 

  

2.3. A Formação de Professores Educadores Ambientais10 

 

Discutir a formação de professores educadores ambientais é necessário 

e urgente nos espaços em que a educação pretende ser crítica e 

emancipatória. Então, como se constitui uma formação? A quem cabe a 

promoção de encontros de formação? Como o educador torna-se um “sujeito 

ecológico”? (CARVALHO, 2004). Perguntas como essas permanecem 

insolúveis no cotidiano escolar e no pensamento daqueles que fazem a 

diferença na construção de novos paradigmas educacionais. 

Para Freire (1999, p. 20), a presença humana no mundo significa muito 

mais do que apenas um ser existindo no mundo, pois ele se tornou uma 

                                                 
10

 Tomamos de empréstimo a expressão “professores educadores ambientais” dos trabalhos 

de Vanise dos Santos Gomes, Cleuza Maria Sobral Dias e Maria do Carmo Galiazzi (2009, 
p.305) 



“presença no mundo, com o mundo e com os outros”. Presença que, 

reconhecendo a outra presença como “não-eu” se reconhece como a “si 

próprio”. Presença que se pensa a si mesma, que se sabe presença, que 

intervém que transforma, que fala do que faz, mas também que sonha, 

constata, compara, avalia, valora, decide e rompe. E é no domínio da decisão, 

da avaliação, da liberdade, da ruptura, da opção, que se instaura a 

necessidade da ética e se impõe a responsabilidade.  

Conforme esclarece Gadotti (2004, p.7), ser professor hoje, não é nem 

mais difícil nem mais fácil do que há algumas décadas atrás. É diferente. 

Esclarece que, diante da velocidade com que a informação se desloca, 

envelhece e morre, diante de um mundo em constante mudança, seu papel 

vem mudando, senão na essencial tarefa de educar, pelo menos na tarefa de 

ensinar, de conduzir a aprendizagem e, principalmente, na sua própria 

formação bem como no seu aperfeiçoamento constante se tornam 

permanentemente necessários. 

Segundo Nóvoa (2007), as experiências mais interessantes, na 

formação continuada, estão organizadas em torno de professores fortemente 

comprometidos com a profissão. São eles que querem evoluir e que se juntam 

com os colegas para refletirem sobre seu trabalho. Não é fácil, continua ele, 

criar um clima propício à partilha dos nossos problemas e admitir que 

precisamos de ajuda. 

Uma reflexão apresentada por Sato (2001, p. 7) promove o resgate 

histórico e crítico da visão da profissionalização dos professores. Proclama ela:  

Entendemos que não muito antigamente, era comum, as 
pessoas utilizarem a terminologia “Reciclagem de 
Professor@s” para referência dos cursos oferecidos em 
diversas áreas do conhecimento. Talvez porque éramos 
considerad@s „lixo‟ e tínhamos que ser renovad@s. Depois 
virou “Treinamento”, porque não tínhamos criatividade, nem 
critérios, muito menos criticidade. Então éramos adestrados, 
como animais obedientes que repetem o que os nossos donos 
„homens‟ nos mandam. Algum tempo depois, falávamos em 
“Capacitação”, porque @s professor eram incapazes, e 
necessitavam de mais informação. Recentemente, com a 
inovação da TV Escola e Salto para o Futuro, houve uma 
desatenção quase total às/aos professor@s, pois nossos 
governantes acreditavam que a antena parabólica poderia 
suprir as necessidades e “incapacidades” d@s professor@s. 
Algumas pessoas consideram o magistério „desqualificado‟, e 



devemos, então, iniciar o de „Qualificação‟ do pessoal docente 
para o trabalho na educação. Também ouvimos sobre a 
„Formação – inicial e continuada‟, porque todos somos 
deformad@s, ou porque não temos forma nenhuma. Forma do 
quê? Uma figura geométrica serviria? Um professor „quadrado‟ 
responderia às indagações? Nesta perspectiva, talvez nunca 
tenhamos uma nomenclatura ideal. Mas se aceitarmos que o 
processo educativo é permanente e deve estar sempre 
ocorrendo num continuum do tempo e do espaço, deveríamos 
considerar a „educação continuada‟. „Continuada‟ por não ter 
fim, e educação‟, porque consideramos as duas vias do 
processo, do ensinar e do aprender. (SATO, 2001, p.7) 

 

Durante todo esse processo de mudanças de nomenclatura, vemos o 

desejo de fazer a diferença, por mais que determinados vocábulos, na 

educação, carreguem consigo interpretações negativas. Também devemos 

levar em conta os objetivos desses termos que foram, desde sempre, o de 

fazer “algo”, buscar as mudanças das práticas dos professores e estabelecer o 

aprendizado como fonte de energia e revigoramento escolar. 

Marin (1995), por sua vez, explica que Educação permanente, formação 

continuada, educação continuada são termos que podem ser colocados no 

mesmo bloco, pois são similares. Embora admitindo que existam nuanças entre 

eles, considera que são complementares e não contraditórios, uma vez que 

colocam, como eixo da formação, o conhecimento que se constitui no suporte 

das interações, as quais possibilitam a superação dos problemas e das 

dificuldades.  

Segundo Libâneo (2004, p.65), a formação continuada é uma maneira 

diferente de ver a capacitação profissional de professores. Ela visa ao 

desenvolvimento pessoal e profissional, mediante práticas de envolvimento dos 

professores na organização da escola, na organização e articulação do 

currículo, nas atividades de assistência pedagógico-didática, junto com a 

coordenação pedagógica, nas reuniões pedagógicas e nos conselhos de 

classe. O professor deixa de estar apenas cumprindo a rotina e executando 

tarefas, sem tempo de refletir e avaliar o que faz. 

Conforme Freitas (1999, p.8), a formação dos professores é defendida 

pelos educadores como dever do Estado e direito dos professores das 

instituições contratantes públicas e privadas. No entanto, nas políticas 

educacionais atuais, tal formação tem essa relação invertida. No quadro da 



responsabilidade individual pelo aprimoramento da formação, ela deixa de 

fazer parte de uma política de valorização do magistério para ser entendida 

como um direito do Estado e um dever dos professores. 

A especificidade dos contextos em que se educa, segundo Imbernón 

(2005, p.13-14), adquire cada vez mais importância na capacidade de se 

adequar a eles, metodologicamente, a visão de um ensino não técnico, como 

transmissão de um conhecimento acabado e formal, e sim como um 

conhecimento em construção e não imutável, que analisa a educação como um 

compromisso político prenhe de valores éticos e morais, para promover o pleno 

desenvolvimento da pessoa e a colaboração entre iguais.  

Para Mello (1999), com a promulgação da Lei no 9.394/96, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as referências e as bases para as 

políticas de formação de professores vinculam-se, estreitamente, às exigências 

postas pela reforma educativa da educação básica para a formação das novas 

gerações. A formação inicial de professores, na ótica oficial, "deve ter como 

primeiro referencial, as normas legais e as recomendações pedagógicas da 

educação básica" (MELLO, op.cit., p. 10).   

Freitas (2002, p.1) debate que as políticas de formação de professores 

evocam dois movimentos que se entrelaçam, de forma contraditória, na 

realidade atual: o movimento dos educadores e sua trajetória em prol da 

reformulação dos cursos de formação dos profissionais da educação e o 

processo de definição das políticas públicas no campo da educação. 

A formação continuada de professores (cultural e científica) e a troca de 

suas vivências educativas também são apontadas como estratégias para 

institucionalizar a Educação Ambiental no currículo e nas práticas sociais. A Lei 

que institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) reforça a 

necessidade desse processo formativo, em seu artigo 11, quando ressalta que: 

 
Os professores em atividade devem receber formação 
complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de 
atender adequadamente ao cumprimento dos princípios e 
objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental. 
(BRASIL, Lei 9795/99) 

 

Para Libâneo (2004), apesar dos problemas de formação inicial e 

continuada, os professores continuam sendo os principais agentes da formação 



dos educandos e, portanto, a qualidade dos resultados de aprendizagem é 

inseparável da sua qualificação e da sua competência profissional. Por isso, a 

construção e o fortalecimento da identidade profissional precisam fazer parte 

do currículo e de suas práticas.  

No início deste século, a formação e a profissionalização dos 

professores tomam um novo rumo. Conforme Nóvoa (2007), ser professor é 

possuir conhecimento, revelar “tato pedagógico” e assumir uma 

responsabilidade profissional plena. Para ele, na docência é impossível separar 

as dimensões pessoais e profissionais. “Ensinamos aquilo que somos e naquilo 

que somos encontra-se muito daquilo que ensinamos” (op. cit., p.28). 

O processo educativo deveria ajudar os professores a perceberem que 

há determinantes estruturais (econômicos, políticos, éticos, etc.) exercendo 

influências na sua formação, também no encaminhamento de soluções para os 

problemas ambientais, evitando, assim, a construção de uma visão ingênua 

sobre a nossa realidade.  

Marin (1998, p.1) procura especificar um pouco melhor, tais aspectos, 

lançando um olhar mais enfático na relação entre as condições de trabalho, as 

realidades escolares e os professores, analisando alguns dados em função das 

condições físicas, materiais e humanas para tal:  

 

 Fragilidade, rigidez e restrição nos procedimentos e recursos 

didáticos, com destaque para a utilização do livro didático; 

  Dificuldades dos professores em relacionar-se conscientemente 

com os pressupostos ético-político, epistemológicos, didáticos, 

psicológicos, linguísticos subjacentes ao seu trabalho;  

 Dificuldades enfrentadas pelos professores no trabalho com 

recepção e produção de textos;  

 Inexistência de trabalho coletivo na escola, agravada pela falta de 

convivência profissional entre os professores;  

 Dificuldades no processo de reflexão e raciocínio dos professores 

e seus desdobramentos para a concretização das práticas 

educativas;   

 



Loureiro (2004) comenta que a concepção dialética de Freire, para a 

educação, se destaca porque é entendida como atividade social de 

aprimoramento pela aprendizagem e pelo agir, vinculada aos processos de 

transformação societária, de ruptura com a sociedade capitalista e de formas 

alienadas e opressoras de vida.   

As reformas educativas e as evoluções pedagógicas dos últimos anos 

produziram algumas contradições: primeiro a política de profissionalização, 

depois a necessidade de incrementar práticas de integração para uma nova 

profissionalização docente. Os saberes deixam de ser empíricos, dos 

professores, para serem científicos, dos pesquisadores, sem deixar de 

considerar o pessoal e o profissional do trabalho docente, o que acaba 

produzindo uma séria crise de identidade sobre a profissionalidade docente. 

Talvez para entender essa crise, devemos encontrar o sentido do que 

fazemos, pois o fazer estabelece o necessário diálogo entre o conhecimento e 

essa perplexidade que angustia a classe. E é na formação continuada que 

podemos encontrar e absorver a disponibilidade para a integração entre o fazer 

pedagógico, sedimentado no entendimento dialético da educação, com os 

espaços escolares. 

Para Taglieber (2007, p. 70), pode-se conceber a Educação como um 

projeto-processo11 complexo de formação social, que vem sendo construído 

desde que a espécie humana se reúne em coletividades, em grupos. Diz ainda 

que, na atualidade a Educação passa, necessariamente, pela “dimensão 

ambiental12”, pois precisa enfocar aspectos específicos da época e das 

necessidades da coletividade atual.  

Apesar das recomendações da Agenda 21, na Conferência Rio 92, e do 

Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis, de 

Responsabilidade Global (do Fórum das ONGs), e da criação da Coordenação 

                                                 
11 O conceito projeto-processo de Taglieber pode ser definido como projeto porque as ações se 

destinam a serem executadas no futuro e como processo porque elas devem ser produzidas.  

12 Termo utilizado por Mauro Guimarães (1995). Sônia Carneiro (1999, p. 26-28, 1999, p. 261) 

define a dimensão ambiental na educação como o conjunto integrado de perspectivas ou 
aspectos de conteúdo e método para o desenvolvimento da educação ambiental no contexto 
de um dado currículo escolar (...), com enfoque em três dimensões: a cognitiva – 
conhecimentos científicos escolares e saberes de professores, educandos e outros atores 
sociais quanto à questão ambiental; a metodológica – tratamento pedagógico-didático da 
realidade ambiental como conteúdo do conhecimento; e a afetivo-social – desenvolvimento 
atitudinal de professores e educandos a respeito da questão ambiental.  



Geral de Educação Ambiental (CGEA) do MEC, as Políticas Públicas de 

formação, particularmente de educadores (as) ambientais, se iniciam no país 

em 1997, com a inclusão do tema “meio ambiente” de forma transversal, nos 

currículos escolares, pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (GUERRA, 

2004). 

A Lei de Diretrizes e Bases - LDB/96 não trata, especificamente, da 

Educação Ambiental que aparece ligada à cidadania em outros artigos. O 

artigo 35 assevera que o Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, terá 

como finalidades: III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, 

incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual do 

pensamento crítico. 

Assim também o artigo 36 que, ao determinar que os currículos do 

ensino fundamental e médio tenham uma base em comum a ser 

complementada por uma parte diversificada exigida pelas características 

regionais e locais da sociedade, prevê, em seu § 1º - os currículos a que se 

refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o conhecimento do mundo 

físico e natural e da realidade social e política, especialmente no Brasil. e com 

o reconhecimento dos saberes tradicionais, possibilitando a tomada de 

decisões transformadoras, a partir do meio ambiente natural ou construído no 

qual as pessoas se inserem.  

Desde a Constituição Federal de 1988, quando a Educação Ambiental 

se tornou exigência legal (Artigo 225, § 1º, inciso IV), a promoção da Educação 

Ambiental é colocada como obrigatoriedade legal (de responsabilidade de 

todos os setores da sociedade, do ensino formal e informal) retificada na Lei nº 

9.795/99. Em seu artigo 2o, a lei que institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental - PNEA dispõe que: “A Educação Ambiental é um componente 

essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de 

forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em 

caráter formal e não-formal". Com esta diretriz, os sistemas de ensino têm 

obrigação legal de promover, oficialmente, a prática da Educação Ambiental. 

O Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental (criado 

pelo Decreto nº 4.281/02, que regulamenta a Lei 9.795/99) é integrado pela 

Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente – DEA / MMA 

e pela Coordenação-Geral de Educação Ambiental – CGEA / MEC. Na 



educação formal, esse Órgão Gestor tem o desafio de apoiar professores e 

grupos de movimentos sociais a estimularem uma leitura crítica da realidade, 

sendo educadores ambientais atuantes nos processos de construção de 

conhecimentos, pesquisa e intervenção cidadã, com base em valores voltados 

à sustentabilidade da vida em suas múltiplas dimensões.  

Nesse contexto, a UNESCO, dando seguimento a deliberações de 

organismos competentes das Nações Unidas e remetendo para o capítulo 36 

da Agenda 21, recomenda que se reorientem os programas educativos, se 

desenvolva a compreensão e a consciência pública de sustentabilidade e, para 

implementar a Década de Educação para Desenvolvimento Sustentável 

(DEDS) 13, se proporcione formação de líderes e, em geral, a trabalhadores 

(UNESCO, 2005). 

No Brasil, em contraponto à DEDS, as ações estruturantes do Programa 

Nacional de Educação Ambiental ProNEA orientam:  

 
Para que a atuação do poder público no campo da educação 
ambiental possa ocorrer de modo articulado tanto entre as 
iniciativas existentes no âmbito educativo como entre as ações 
voltadas à proteção, recuperação e melhoria socioambiental, e 
assim propiciar um efeito multiplicador com potencial de 
repercussão na sociedade, faz-se necessária a formulação de 
políticas públicas de educação ambiental que integrem essa 
perspectiva (BRASIL, 2005b, p. 19). 

  

Apesar desse aparente avanço nas políticas públicas de EA, na última 

década, segundo Guerra e Guimarães (2007, p.155), embora o censo do 

INEP\MEC de 2004 tenha levantado a informação que mais de 95% das 

escolas do país “fazem” Educação Ambiental, reconhecendo como Educação 

Ambiental alguma das ações pedagógicas que realizam, discute-se a 

metodologia adotada na obtenção destes dados.  

Os autores levantam a questão de que, na maioria das vezes, quem 

responde a esse tipo de pesquisa são pessoas responsáveis pela gestão 

escolar, os quais, muitas vezes, estão afastados da realidade do cotidiano 

pedagógico, ou seja, das ações que acontecem na escola, principalmente 

                                                 
13

 Disponível para acesso em: http://www.unesco.pt/cgi-bin/ciencia/temas/cie_tema.php?t=30. 

Acesso em: 21-06-2010. 

http://www.unesco.pt/cgi-bin/ciencia/temas/cie_tema.php?t=30


quando elas, normalmente, se colocam como atividades extracurriculares, 

fugindo a uma rotina mais sistematizada do ambiente escolar. 

Os autores fazem referência, ainda, a diversos trabalhos no campo 

ambiental (REIGOTA, 1998; SATO, 1997, 2002; GUERRA, 2001), os quais 

indicam essas contradições nas práticas dos professores, cujas atividades de 

EA, na maioria das escolas, seguem uma “pedagogia tradicional” ou 

comportamental (GUIMARÃES, 2004), uma vez que são realizadas de modo 

pontual (datas ecológicas, palestras) e de forma fragmentada, conteudista, com 

pequeno envolvimento comunitário. 

Ao pensar sobre os contextos da formação acadêmica para a Educação 

Ambiental, Tristão (2004, p. 118) nos dirige as seguintes perguntas: “Até que 

ponto o contexto universitário exerce influência sobre as representações e os 

sentidos atribuídos à educação ambiental? Os/as professores/as utilizam 

regras, costumes diferentes daqueles que lhe foram ensinados? São 

considerações que nos levam a pensar sobre o fazer pedagógico e suas 

implicações no modelo escolar praticado hoje.  

A autora afirma, ainda, ser lógico que a formação básica não é terminal 

nem suficiente, pois devemos estabelecer redes de relações e de saberes que 

emergem da necessidade de responder à diversidade de discursos, bem como 

e facilitar a sua compreensão.   

Mostramos, com este breve relato sobre a formação de professores, 

desde o começo do século XX até a última década do atual, que os processos 

formativos dos docentes, em nosso país, sofrem os efeitos de alguns dos 

principais problemas da gestão pública: descontinuidade administrativa; 

reduzida importância atribuída à educação; caráter elitista ainda vigente no 

ensino, que valoriza o enciclopedismo e excessiva especialização e 

fragmentação do conhecimento (GATTI, 2003, p. 389-90). Concordamos com a 

autora quando afirma que têm ocorrido poucas mudanças nos modelos 

formativos e que tais iniciativas somente chegam ao interior das universidades 

em número bastante reduzido (op.cit., p. 390). 

Concluímos com Guerra e Guimarães (2007, p. 3), os quais destacam, 

sempre que se fala em formação docente, que o enfoque deve ser dado ao 

processo de formação para o desenvolvimento de conhecimento, habilidades e 

competências. No caso específico da EA, destaca-se o desenvolvimento de 



valores e da reflexão sobre a própria práxis, com ações efetivas para a 

inserção da dimensão ambiental nos currículos das escolas e também nas 

universidades, como uma das dimensões do processo educacional. 

 

2.4 Inserções da Dimensão Ambiental na Educação 

 

A inserção da dimensão ambiental na educação, segundo Taglieber 

(2007, p.73) vem sendo recomendada em eventos e documentos históricos que 

influenciaram as políticas públicas no Brasil. No entanto, a EA não tem sido 

incluída como uma abordagem interdisciplinar e transversal, nos currículos dos 

cursos mais tradicionais, de formação de professores, nem mesmo naqueles 

que seguem as novas diretrizes para a formação docente a partir de uma base 

comum filosófica, sociológica, política e psicológica, articulada com os 

conteúdos de formação específica. 

A proposta de uma formação docente para a inserção da Dimensão 

Ambiental no currículo, segundo Guerra (2006, p. 241-255) englobaria, das já 

citadas por Guimarães (1995), as seguintes dimensões: 

 

 Cognitiva - conhecimentos e saberes; 

 Metodológica - habilidades e competências; 

 Afetiva- sensibilização para mudanças de atitudes, ressignificação de 

valores éticos e estéticos e valorização das relações inter e intrapessoais;  

 Ecosófica (GUATTARI, 1994), ou da ética e cidadania, intimamente 

relacionada à ação e reflexão sobre a ação na “práxis” de Paulo Freire 

(1987), tanto de forma individual quanto junto aos grupos sociais, 

envolvidos no processo de aprendizagem em EA.  

 Para resumir a integração entre essas dimensões, podemos visualizar o 

mapa conceitual da inserção da Dimensão Ambiental no processo de formação 

docente desenvolvido por Guerra (2001): 



 

Figura 5: A Dimensão Ambiental na educação. Fonte: Guerra (2001, p. 317). 

Portanto, a dimensão ambiental representa a possibilidade de lidar com 

as conexões que se estabelecem entre as diferentes dimensões humanas, 

possibilitando entrelaçamentos e múltiplos trânsitos entre múltiplos saberes. 

A Educação Ambiental na perspectiva crítica, afirma Isabel Carvalho 

(2004, p.157), leva o individuo a transformar “valores e atitudes”, pela e para 

capacidade de “problematizar as questões socioambientais e agir sobre elas.” 

Como forma de ação, a Educação Ambiental permite a articulação entre a 

educação formal (dentro da escola) e a não-formal (fora da escola), e essa 

parceria entre a aprendizagem escolar e social leva à busca de soluções aos 

problemas ambientais mais significativos para os sujeitos envolvidos: 

 

A preocupação com os problemas sociais locais ajuda a criar 
esse novo espaço de relações que, sem excluir a escola, a 
expande e constitui a comunidade como um novo ator nessa 
dinâmica, estabelecendo novos vínculos de solidariedade. 
Trata-se enfim, de gerar novas reciprocidades entre a escola, e 
a comunidade socioambiental que as envolve. (CARVALHO, 
2004, p.158). 
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Já Martha Tristão (2004, p.118) entende ser o processo de formação de 

professores\as uma “rede de relações”, de múltiplas articulações entre 

contextos para sua formação e profissionalização. Inclui, também, os meios de 

comunicação como outro contexto, extremamente influente, na produção de 

sentidos atribuídos ao meio ambiente e à educação ambiental. 

Loureiro (2004, p. 82), por sua vez, afirma que não [é] “possível 

revolucionar a sociedade apenas com uma nova educação coerente com a 

perspectiva „ambiental‟, mas igualmente não [é] viável fazer isso sem a 

mesma”.  

Floriani (2010) esclarece que a EA é aquela que redefine a história do 

conhecimento pela radicalidade das releituras dos processos de vida, pela 

natureza e pelo significado da vida; pela semântica e polifonia dos sentidos 

culturais em conjunção com a diversidade dos ecossistemas; a fisicalidade do 

mundo e de sua permanente mutação integrando-se a uma nova filosofia dos 

processos culturais, cognitivos, tecnológicos, imaginativos, éticos, estéticos e 

utópicos.  

Na EA, para Taglieber e Guerra (2007, p. 2), as mudanças requeridas no 

processo de formação, no sentido de transformação de atitudes e valores e, 

consequentemente, na prática pedagógica dos professores, ocorrem por meio 

de um trabalho a médio e longo prazos. 

 

2.5 A Constituição do Professor Educador Ambiental como Sujeito 

Ecológico 

 

O objeto da Educação Ambiental é, fundamentalmente, a complexidade 

das nossas interrelações com o meio ambiente. Portanto, segundo Sauvè 

(2005, p.317), a Educação Ambiental visa a induzir dinâmicas sociais, de início, 

na comunidade local e, posteriormente, em redes mais amplas de 

solidariedade, promovendo a abordagem colaborativa e crítica das realidades 

socioambientais e uma compreensão autônoma e criativa dos problemas que 

se apresentam e das soluções possíveis para eles. Significa muito mais do que 

uma educação “a respeito do, para o, no, pelo ou em prol do meio ambiente”. 

Sob esta perspectiva, para intervir, de modo mais apropriado, o educador deve 



considerar as múltiplas facetas dessa relação, que correspondem a modos 

diversos e complementares de apreender o meio ambiente. 

Portanto, ao tentar alinhar seus posicionamentos políticos, suas opções 

individuais, suas atitudes pessoais e interpessoais com os ideais de um “sujeito 

ecológico” (CARVALHO, 2007 p. 33), o educador ambiental assume o desejo e 

o compromisso de estabelecer certa consonância entre sua causa e vida 

pessoal, a qual deverá tornar-se uma espécie de laboratório de aprendizagem 

da sociedade ideal.  

Conforme a autora, esse sujeito ecológico deve ser compreendido como 

um tipo ideal que alude, simultaneamente, a um perfil identitário e a uma utopia 

societária. Diz respeito ao campo ambiental, mas na medida em que este 

ganha legitimidade, apresenta-se ao conjunto da sociedade como modelo ético 

para “o estar no mundo”.  

Carvalho (2004) reforça, ainda, que o educador ambiental promove o 

projeto identitário do sujeito ecológico, o qual o evidencia como sendo, ao 

mesmo tempo, um intérprete de seu campo e um sujeito, ele mesmo 

“interpretado” pela narrativa ambiental; alguém identificado com sujeito 

ecológico como ideal de ser e formador deste mesmo ideal na sua ação 

educativa. 

Carvalho (2007, p. 32) ensina, ainda, que a noção de sujeito ecológico 

está relacionada a um modo específico de “ser no mundo”, em outras palavras, 

a um estilo ecológico de “ser”. Designa um ideal ecológico, uma utopia pessoal 

e social norteadora de decisões e estilos de vida dos que adotam, em alguma 

medida, a orientação ecológica em suas vidas. 

Para Sauvè (2002, p.1-4), este modo específico de ser no mundo se 

constitui na sua interação com a compreensão das múltiplas relações que o 

formam e à realidade na qual se insere. Em outro texto mais recente (SAUVÉ, 

2005) a autora retoma a questão. 

Com base na leitura dessa autora, elaboramos a Figura a seguir, na qual 

mostramos que, na base do desenvolvimento pessoal e social, encontram-se 

três esferas de interação (consigo mesmo, com o meio de vida e com os 

outros) estreitamente ligadas entre si:  

 



 

Figura 6: Síntese elaborada das esferas de interação. Traduzido e adaptado de Sauvè (2002, 
p.1- 4) 

 

O “sujeito ecológico” na EA poderia ser, portanto, um sujeito responsável 

pelas proposições políticas que visem estratégias metodológicas de cada 

região, situação ou contexto, promovendo um diálogo multicultural de fontes 

acadêmicas e populares e que potencialize a pesquisa em sua perspectiva 

social mais ampla (CARVALHO, 2004, p. 157).  

Nos caminhos da Educação Ambiental, no Brasil, encontramos a 

preocupação da sociedade com a vida e a qualidade da existência. Neste 

debate, o sujeito ecológico aparece entre as alternativas que visam construir 

novas maneiras de os grupos sociais se relacionarem com o meio ambiente. 

Sendo um educador, a tendência é a multiplicação de ações e discursos tendo 

em vista a produção da responsabilidade social. 

Podemos traçar um caminho entre a Pedagogia Crítica e a formação do 

sujeito ecológico, o qual passa, necessariamente, pela ação conjunta, pelo 

movimento da aprendizagem e pela aplicação dos conhecimentos, podendo 

manifestar-se nos recantos de todo o país, inclusive nos municípios pequenos 

como Itaiópolis, para o quê se faz necessário um profissional reflexivo que 

promova a aplicação da teoria na prática. 
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2.6 O Professor Reflexivo e o Entrelaçamento entre Teoria e Prática: 

Gênese do Termo e a Contribuição de Paulo Freire 

Libâneo (2002) explica o percurso da reflexividade, no Brasil, através de 

alguns momentos, resumidos no Quadro 4, a seguir: 

 

Método 

Ver-julgar-Agir 

 

Reflexividade 

Ação-

reflexão-ação 

 

Reflexão dialética 

Teoria-prática, 

reflexão-ação 

Reflexão 

Fenomenológica 

 

Competências 

do pensar 

 

Anos 1960 

 

Paulo Freire 

 

Marxismo 

humanista 

Oposição a visão 

positivista 

Início de 1980 

Sistematizar a 

reflexão ao 

formar a 

consciência 

crítica dos 

militantes 

católicos. 

Formação da 

consciência 

política. 

Diálogo 

educador-

educandos da 

realidade 

codificada. 

Apreender as leis 
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Quadro 4 : Percurso da Reflexividade no Brasil. Organizado a partir da leitura de Libâneo 
(2002, p.53-79) 

 

O autor explica que a reflexividade começou desde que o ser humano se 

fez “homem”. No entanto, a partir da necessidade de situá-la na história, 

observamos, na década de sessenta, um movimento da ação católica em 

formar uma consciência histórica e crítica entre o professor e o educando. Com 

o uso do conhecido Método Paulo Freire, nessa mesma década, começa-se a 

tomar distância do contexto para uma análise crítica dos fatos e surge a 

verdadeira reflexão para a futura ação e sua posterior reflexão, e assim 

prosseguiu, sucessivamente, partindo sempre da realidade.  

No marxismo humanista, acrescenta-se como base, a práxis. Os objetos 

passam a ser considerados nas relações, na totalidade e no contexto. Já, na 

reflexão fenomenológica, a ação humana é entendida como intencional e 

depende do sentido que é dado à realidade. 

 No início da década de 80, conforme a recomendação da Organização 

de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) inclui-se, nos currículos 



escolares, além das competências básicas (matemática, ciências, ler e 

escrever), o ato metódico da reflexão para a resolução de problemas, tomadas 

de decisões e criatividade.   

Ainda segundo Libâneo (2002, p. 60), nos anos de 1980, a formação e a 

profissionalização de professores emergiram das reformas educativas que 

objetivavam uma nova qualidade educativa, a qual implicasse em mudança nos 

currículos, na gestão, na avaliação dos sistemas e, principalmente, na 

profissionalização docente. 

O autor observa que Paulo Freire, ainda na década de sessenta do 

século passado, foi um dos precursores na proposição da reflexividade, 

fundamentada no processo de ação-reflexão-ação, que visa à superação da 

consciência ingênua e à “formação da consciência política”. Para Freire, a 

capacidade de atuar, operar, transformar a realidade de acordo com intenções 

definidas, aliadas à capacidade de refletir, faz do ser humano um ser da práxis 

(SPITZNER, 2002, p.51). 

A pedagogia que Freire (1979) preconiza assenta-se num sujeito capaz 

de movimentar-se num contínuo retomar reflexivo de seus próprios caminhos 

de libertação, não se constituindo de simples reflexos não-reflexivos de criação 

e recriação, mas sim, instaurando um ir adiante desses caminhos, método e 

práticas de liberdade. 

Freire (1979) sustenta que a capacidade de agir e refletir é a condição 

primeira para que os sujeitos assumam atitudes comprometidas com as 

transformações. Spitzner (2002, p. 51) explica que, para Freire, 

 
[...] a reflexão do sujeito sobre si, sobre seu estar no mundo e 
sobre suas ações sobre o mundo, permitem a transposição dos 
limites que lhe são impostos pelo próprio mundo e, 
respectivamente, a adoção de ações comprometidas. 

 

Freire (1999) define, ainda, que a educação é criação, porque ao 

aprendermos, construímos novas relações e novos elementos. Nessa direção, 

argumenta que o ato de ensinar fundamenta-se na atitude de ajudar a construir 

em cujo processo também nos construímos.  

 Sptizner (2002, p. 52) destaca que a autenticidade exigida na prática de 

ensinar e aprender, isto é, a formação de professores(as) em particular, pode 

ser designada como uma prática social educativa, na qual o contexto da 



formação guarda uma estreita vinculação com o contexto onde atua ou atuará 

a pessoa que está se formando. 

Para Imbernón (2005, p.39), o processo de formação deveria dotar os 

professores de conhecimentos, habilidades e atitudes que desenvolvessem 

profissionais reflexivos ou investigadores. O eixo fundamental do currículo de 

formação deveria assentar-se no desenvolvimento da capacidade de refletir 

sobre a própria prática docente, com o objetivo de aprender a interpretar, 

compreender e refletir sobre a realidade social e a docência.  

Do ponto de vista conceitual, para Pimenta e Ghedin (2002, p. 36), as 

questões levantadas em torno e a partir do professor reflexivo, investindo na 

valorização e no desenvolvimento dos saberes dos professores e na 

consideração destes como sujeitos e intelectuais, capazes de produzir 

conhecimento, de participar de decisões e da gestão da escola e dos sistemas, 

trazem perspectivas para a re-invenção da escola democrática. 

Entendemos então que, em educação, não se separa a teoria da prática 

e, como nos ensina Paulo Freire, nem se pode desconectar a ação da reflexão 

sobre a própria ação, desde que elas estão indissociavelmente ligadas. 

Precisamos ser capazes de formar nossos professores como gostaríamos que 

eles formassem os seus futuros educandos. Queremos professores que 

despertem o gosto pelo conhecimento, a capacidade de aprender, o espírito 

crítico, a autonomia e a participação. 

Para Imbernón (2005, p. 14), esta pessoa que está se formando 

precisara entender a profissão, não como a transmissão de um conhecimento 

acadêmico ou a transformação do conhecimento comum. A profissão exerce 

outras funções: motivação, luta contra a exclusão social, participação, 

animação de grupos, relações com estruturas sociais e com a comunidade. 

Nesse sentido é que se enquadram algumas críticas com relação ao 

professor reflexivo. Para Pimenta e Ghedin (2002, p. 45), a massificação do 

termo tem dificultado o engajamento de professores em práticas mais críticas, 

reduzindo-as a um fazer técnico. 

Ainda, segundo Libâneo (2002, p. 53), corremos o risco de um 

reducionismo sociológico, psicológico, histórico, etc. do termo “professor 

reflexivo”, ocasionado pela fragilidade do pensamento pedagógico brasileiro, 

nas últimas décadas, profundamente submetido aos modismos de teorias que 



oscilam continuadamente, provocando o rápido abandono de linhas de 

pesquisa por outras consideradas mais avançadas.  

Portanto, conforme enfatiza o autor “a reflexividade se insere como um 

dos elementos de formação profissional dos professores inicial ou continuada” 

(op.cit., p.73), que contempla, no currículo e na metodologia, os princípios e os 

processos de aprendizagem esperados, nos resultados dos  educandos das 

escolas regulares. Daí, se despreende que uma opção de estudos mais 

aprofundados, associada às teorias da ação e da cultura, poderiam formar 

sólidos princípios de práticas educativas. 

Libâneo (op. cit.) prossegue ensinando que a instauração desse modus 

operandi diferenciado evita a continuidade da atual visão reducionista, 

pregando práticas de formação que considerem quatro requisitos: 

 Uma cultura científica e crítica, como suporte teórico ao trabalho 

docente; 

 Um conjunto de conteúdos instrumentais que assegurem o saber-

fazer; 

 Uma estrutura de organização e gestão de escolas que propicie o 

estabelecimento de espaços de aprendizagem e de 

desenvolvimento profissional; 

 Uma base de convicções éticas - políticas que permita a inserção 

do trabalho docente num conjunto de condicionantes políticos e 

socioculturais. (LIBÂNEO, 2002, p. 74) 

Para o novo educador, o fundamental, nesse processo, é a busca do 

diálogo com as situações de ensino, com os outros e consigo mesmo, num 

processo consciente de interpretação da realidade e de compreensão de que o 

crescimento e o desenvolvimento profissional são frutos do partilhamento de 

saberes, de experiências e do trabalho reflexivo, construído coletivamente, de 

forma crítica e sistemática. 

2.6.1 Educação Ambiental, a reflexão sobre a própria prática e a educação 

para a cidadania 

 



Segundo Loureiro (2004), educar sem a clareza do lugar ocupado pelo 

educador, na sociedade, nem de sua responsabilidade social e, ainda, sem a 

devida problematização da realidade, é se acomodar na posição conservadora 

de produtor e transmissor de conhecimento e de valores vistos como 

ecologicamente corretos, sem o entendimento preciso de que esses são 

mediados social e culturalmente.  

Essas circunstâncias são privilegiadas pela educação problematizadora 

de Paulo Freire, na qual, a realidade é inserida no contexto educativo, 

valorizando-se o diálogo, a reflexão e a criatividade, de modo a construir a 

libertação. O diálogo aparece no cenário como o grande incentivador de uma 

educação mais humana e até revolucionária. Freire deixou marcas profundas 

nas pessoas, não apenas pelas suas ideias, mas, sobretudo pelo seu 

compromisso ético-político. 

Segundo Freire (1997, p. 8), as respostas do ser humano aos desafios 

do mundo, através das quais vai modificando esse mundo, impregnando-o com 

o seu "espírito", mais do que um puro fazer, são atos que contêm 

inseparavelmente ação e reflexão. E explica porque o ser humano admira o 

mundo e, por isso, o objetiva, e também porque capta e compreende a 

realidade e a transforma com sua ação-reflexão: 

 
O saber humano implica uma unidade permanente entre a 
ação e a reflexão sobre a realidade. Enquanto presenças no 
mundo, os homens são „corpos conscientes‟ que transformam 
este mundo pelo pensamento e pela ação, o que faz com que 
lhes seja possível conhecer este mundo ao nível reflexivo. Mas, 
precisamente por esta razão, podemos agarrar a nossa própria 
presença no mundo, que implica sempre unidade da ação e da 
reflexão, como objeto da nossa análise critica. Desta maneira, 
podemos conhecer aquilo que conhecemos colocando-nos por 
trás das nossas experiências passadas e precedentes. Quanto 
mais formos capazes de descobrir porque somos aquilo que 
somos, tanto mais nos será possível compreender porque é 
que a realidade é o que é. (FREIRE, 1997, p. 20)  
 
 

Paulo Freire valorizava, além do saber científico elaborado, também o 

saber primeiro, o saber cotidiano. Sustentava que o educando não registra em 

separado as significações instrutivas das significações educativas e cotidianas. 

Ao incorporar conhecimento, ele incorpora outras significações, tais como: 



como conhecer, como se produz o conhecimento e como a sociedade o utiliza,  

apreendendo paulatinamente, o saber cotidiano do seu grupo social. 

Sauvè (2005, p. 321) esclarece que seria importante estimular o debate 

junto aos atores da área da educação, que é “espelho” do desenvolvimento das 

sociedades e, mais especificamente, junto aos atores da Educação Ambiental, 

a qual não pode desenvolver toda a amplitude de seu projeto educativo a não 

ser com o reconhecimento e a valorização da diversidade dos modos de 

apreender o mundo e de a ele vincular-se. 

Segundo Jacobi (2003, p.196), a relação entre meio ambiente e 

educação para a cidadania assume um papel cada vez mais desafiador, 

demandando a emergência de novos saberes para apreender processos 

sociais que se complexificam e riscos ambientais que se intensificam.  

Quando nos referimos à Educação Ambiental, situamos em contexto 

mais amplo, a educação para cidadania, configurando-a como elemento 

determinante para a consolidação de sujeitos cidadãos.  

 O desejo de mudanças e sua força utópica seguem vigentes, atraindo 

muitas das aspirações e energias do educador ambiental. Compreender a 

utopia, para Loureiro (2006), é indispensável, desde que esta se constrói com 

base na realidade para ser possível, por mais difícil que isto seja.  

Segundo Rucheinsky (2002, p. 66), no campo da Educação Ambiental, 

está mais do que reconhecida a importância vital que o sistema de ensino pode 

proporcionar para aprofundar ou difundir perspectivas e políticas ambientais, 

especialmente à medida em que, nesse espaço em particular, se podem tratar 

de aspectos relevantes para refinar as representações sociais e a visão do 

mundo a respeito do meio ambiente. Conseguiriam acolhida pedagógica, tanto 

o debate que visa delinear a consciência ecológica, quanto a difusão de 

programas voltados aos consumidores.  

Portanto, os princípios da Educação Ambiental, utilizados na abordagem 

crítica, e por um professor reflexivo, estão assentados no ato de criar, coletiva 

e solidariamente, os saberes necessários para compreender nossa relação 

com o ambiente, rumo à sustentabilidade, ou seja, estabelecer a participação 

social como princípio da educação ambiental.  

Para que isso ocorra de modo a produzir os resultados esperados, urge 

que se tenha muita clareza acerca do lugar ocupado pelo educador na 



sociedade, e acerca da realidade inserida no contexto educativo, valorizando o 

diálogo, a reflexão e a criatividade, de modo a construir a libertação e a 

transformação através de uma sólida ação-reflexão, sempre investindo na 

valorização e no desenvolvimento dos saberes dos professores considerados, 

primordialmente, como sujeitos ecológicos.  

A Educação Ambiental procura induzir dinâmicas sociais na comunidade 

local e, em redes mais amplas de solidariedade, estabelecendo a relação entre 

meio ambiente e educação para a cidadania, assumindo um papel desafiador 

que, muito além de qualquer outro resultado, provoca mudanças específicas, 

desde a consciência do sujeito ecológico, até os limites finais de seu entorno 

humano e social.  

 

2.7 A Educação Voltada para a Construção de Sociedades Sustentáveis 

 

 A importância da Educação Ambiental é discutida por uma gama de 

pesquisadores. Segundo Morales (2005, p. 2), ela pode ser entendida como um 

novo projeto pedagógico que quer construir uma grande mudança de valores e 

de posturas educativas, tendo como um dos maiores desafios, o desafio de 

aliar-se à educação dos afetos (sensibilização), que forma pessoas conscientes 

e sensíveis, até uma educação para a cidadania, que forma sujeitos atentos 

aos problemas socioambientais e capazes de participar nas decisões da 

sociedade.  

A sobrevivência humana e das demais espécies depende da 

sustentabilidade do planeta. A observância dessa necessidade provoca em 

todos os organismos sociais, a urgência de promover questionamentos e ações 

voltadas para garantir a vida. Nas escolas, a visão local e o conhecimento 

profissional dos temas ambientais poderiam ser interpretados e abordados nos 

currículos, nos encontros de aperfeiçoamento e na formação inicial e 

continuada, de forma a produzir, nas lideranças escolares, processos 

distribuídos através de culturas de confiança, cooperação e responsabilidade.  

Morales (2009, p. 60) ressalta que a educação ambiental assume, cada 

vez mais, uma função política e transformadora, na qual a participação e a 

coparticipação dos indivíduos tornam-se alvos centrais para fomentar um novo 

tipo de racionalidade e um novo modelo de desenvolvimento. 



A sustentabilidade, enfim, significa uma atitude, um posicionamento em 

relação ao trato da natureza como um bem renovável (BRASIL, MEC, 2001). 

Consiste num conceito bastante amplo e admite múltiplas variações, o que o 

torna um sujeito sempre imerso em ambiguidades. Por definição, sustentável “é 

o que sustenta algo ou alguém”. Esse termo deveria ser empregado, então, 

para conceituar as medidas que visam manter a capacidade de reposição de 

uma população, em relação a determinadas espécies animais ou vegetais. 

(RUSCHEINSKY, 2007). 

Para Cavalcanti (1994, p.1), o conceito de sustentabilidade abarca uma 

preocupação justificada com o processo econômico, na sua perspectiva de 

fenômeno de dimensão irrecorrivelmente ecológica, sujeito a condicionamentos 

ditados pelas leis fixas da natureza, da biosfera. É uma forma de exprimir a 

noção de desenvolvimento econômico como fenômeno cercado por certas 

limitações físicas que, ao SER HUMANO não é dado elidir. Isso equivale a 

dizer que existe uma combinação suportável de recursos para a realização do 

processo econômico, a qual pressupõe que os ecossistemas operam dentro de 

uma amplitude absolutamente capaz de conciliar condições econômicas e 

ambientais. 

A proposta da sustentabilidade altera o atual curso das finalidades do 

desenvolvimento, mudando-o no sentido de se viver verdadeiramente e melhor, 

como “viver com compreensão, solidariedade, compaixão, sem ser explorado, 

insultado, desprezado” (MORIN e KERN, 2003, p. 106) 

O conceito de sustentabilidade, veiculado pelo Relatório Brundtland 

(1987), deixa obscuro seu significado, permeia múltiplas leituras, que podem 

oscilar, desde um significado avançado de desenvolvimento, associado à 

justiça social, participação política e preservação ecológica, até uma leitura 

conservadora que o torna semelhante ao conceito de crescimento econômico, 

e à qual se acrescentou uma variável ecológica.  

Sachs (1993; 2000 p. 85-88) considera, ainda, as seguintes dimensões 

de sustentabilidade, necessárias ao planejamento do desenvolvimento, 

destacando, como principal objetivo da sustentabilidade social, a construção de 

uma civilização onde a igualdade no acesso aos recursos e serviços 

disponíveis, construa a equidade na distribuição da riqueza: 



 Sustentabilidade social, em que se deve procurar o que é uma 

“boa sociedade”, tendo como objetivo a construção de uma 

civilização do Ser, abrangendo todos os aspectos de 

necessidades materiais e não materiais; 

 Sustentabilidade econômica, possibilitada por uma alocação e 

uma gestão mais eficientes dos recursos; 

 Sustentabilidade ecológica, em que os propósitos sociais e a 

redução de danos aos sistemas de sustentação da vida devem 

ser priorizados e nortear as ações; 

 sustentabilidade espacial, voltada para uma configuração rural-

urbana mais equilibrada e para uma melhor distribuição territorial 

de assentamentos humanos e atividades econômicas;  

 sustentabilidade cultural, que busque uma pluralidade de 

soluções, respeitando a pluralidade e as especificidades de cada 

ecossistema, de cada cultura e de cada local. 

Mais tarde, ao estabelecer determinados critérios para a 

sustentabilidade, Sachs14 (In: STROH, 2009, p. 85-87) amplia as dimensões já 

mencionadas, incluindo a dimensão política (nacional e internacional), 

essencial no processo de reconciliação do desenvolvimento com a 

conservação ambiental, e a dimensão da sustentabilidade do sistema 

internacional, para manter a paz e para o estabelecimento de um sistema de 

administração do patrimônio comum da humanidade. 

Em função dessas diferentes dimensões da sustentabilidade, incluindo 

também a dimensão ética15 (RUSCHEINSKY, 2004), encontramos hoje várias 

                                                 
14 Referência encontrada no artigo de Ignacy Sachs organizado para o 5º Encontro Bienal da 
International Society for Ecological Economics: Beyond Growth: Policies and Institutions for 
Sustainability, Santiago, Chile, 15 – 19/11/1998. In: STROH, Paula Yone (Org.) Ignacy Sachs: 
caminhos para o desenvolvimento sustentável: Rio de Janeiro: Garamond, 2009, p. 47 – 64 e 
Anexo – p. 85 – 88. 

15
 Ruscheinsky (2004) acrescenta a ética ambiental como mais uma das premissas para a 

sustentabilidade e afirma que, por meio da diversidade destas abordagens, é possível delinear 
suas dimensões, contemplando as propostas metodológicas na análise e nos 
encaminhamentos, bem como os seus diferentes níveis e dimensões embutidas nas questões 
ecológicas. Para ele, “é exatamente na integração entre essas dimensões que reside o ponto 
de maior relevância da sustentabilidade” (op. cit., 2004, p. 7).  

 



visões e tendências, defendendo o Desenvolvimento sustentável, a 

sustentabilidade, e algumas complementares, que revelam diferentes 

representações de mundo e de desenvolvimento, e até mesmo outras 

concepções até antagônicas entre si.  

Esclarece Morales (2009, p. 60) que, nesse novo modelo, a 

sustentabilidade aparece como um dos eixos norteadores da Educação 

Ambiental e como um princípio importante a ser trabalhado na formação de 

educadores ambientais, no intuito de impulsionar as transformações 

socioambientais. 

Segundo Leff (1999, p.124-125), as distintas dimensões da 

sustentabilidade terão, pois, importantes repercussões sobre as estratégias e 

os conteúdos da Educação Ambiental. Os efeitos, sobre o processo educativo, 

serão diferentes se o movimento para a sustentabilidade global privilegiar os 

mecanismos do mercado para valorizar a natureza e a mudança tecnológica, 

para desmaterializar a produção e limpar o ambiente, baseado em uma nova 

ética e na construção de uma racionalidade ambiental.  

A principal responsabilidade por uma educação que habilite as pessoas 

para enfrentarem os importantes desafios da crise ambiental é atribuída aos 

governos, embora se trate de um empreendimento complexo que exige a 

participação de múltiplos parceiros e da sociedade em geral. 

A sustentabilidade sempre envolve a comunidade na sua totalidade. 

Essa é a lição profunda que temos que aprender com a natureza.  “As trocas 

de energia e recursos, em um ecossistema, são mantidas pela cooperação de 

todos” (CAPRA, 2006, p. 53).  

A grande dificuldade de compreensão dos principais termos e conceitos 

do movimento ecológico suscita a necessidade de um movimento pedagógico 

para articular a sustentabilidade e produzir, nas lideranças escolares, 

processos de culturas de confiança, cooperação e responsabilidade criando um 

novo tipo de racionalidade e um novo modelo de desenvolvimento, baseado em 

uma nova ética e na construção de uma racionalidade ambiental, no sentido de 

se viver verdadeiramente e melhor.  

2.8 Educação e Sustentabilidade 



Gadotti (2007, p.21) menciona um fato de relevante importância: “Hoje, 

tomamos conhecimento de que o sentido de nossas vidas não está separado 

do sentido do próprio planeta”. E continua ele: “O processo educacional deve 

contribuir para humanizar o nosso modo de vida. Temos que fazer escolhas”.  

A educação para a sustentabilidade nos convida a questionar os 

pressupostos dos discursos dominantes na educação, particularmente os 

objetivos, conteúdos e métodos de ensino, os quais deveriam favorecer a 

iniciação das pessoas nos conceitos e habilidades necessárias para encontrar 

soluções científicas e tecnológicas aos problemas ambientais, sem endereçar 

para causas políticas e econômicas as raízes necessárias a sua 

implementação. Assim, percebemos claramente que o foco educacional 

pretendido dentro da complexidade evolutiva do tema que é (re)conceituada 

em vista das mudanças globais, nacionais e locais, necessita ser, 

urgentemente, identificado, refletido e instaurado. 

Para Gadotti (2008, p.76), educar para a sustentabilidade é educar para 

viver no cosmos – educação planetária, cósmica e cosmológica – ampliando 

nossa compreensão da Terra e do universo. É educar para ter uma 

perspectiva cósmica (grifo do autor). Só assim poderemos entender mais 

amplamente a desertificação, o desflorestamento, o aquecimento da Terra e os 

demais problemas que atingem humanos e não-humanos. Os paradigmas 

clássicos não têm suficiente abrangência para explicar essa realidade cósmica. 

Por não terem essa visão holística, não conseguiram dar nenhuma resposta 

para tirar o planeta da rota do extermínio e do rumo da cruel diferença entre 

ricos e pobres. 

Portanto, concordamos com Morin (2000,p.12) que nos convida a 

articular uma radical mudança de pensamento: “Não temos que destruir 

disciplinas, mas sim integrá-las, reuni-las em uma ciência articulada em uma 

concepção sistêmica da Terra”. Pensa ele que tudo deva estar integrado para 

permitir uma mudança de pensamento que transforme a concepção 

fragmentada e dividida do mundo, a qual impede a visão total da realidade. 

Essa visão fragmentada faz com que os problemas permaneçam invisíveis 

para muitos, principalmente para muitos governantes. 

Entender as relações não é fácil, especialmente para quem foi educado 

de acordo com os princípios da ciência tradicional, a qual sempre sustentou 



que só as coisas mensuráveis e quantificáveis podem ser expressas em 

modelos científicos. Nem todas as relações e contextos, entretanto, podem ser 

colocados numa escala ou medidos com uma régua. (CAPRA, 2006, p. 49).  

Por mais que seja necessário elaborar um inventário crítico do que já foi 

escrito e pesquisado sobre o problema, temos de reconhecer que, nos limites 

de qualquer investigação, encontra-se o reconhecimento de que subsistem 

aspectos a investigar e elucidar (RUCHEINSKY, 2002, p. 63). Para esse autor, 

é na área educacional que tem sido ressaltada, apesar de o ser com pouca 

frequência, a conexão entre o campo institucional e a multiplicidade do 

associativismo em defesa do meio ambiente.  

A novidade de uma pesquisa pode encontrar-se na tentativa de 

evidenciar a dimensão educativa na relação entre formas de organização 

popular e na implementação de políticas públicas.  

Em síntese, a educação voltada para a sustentabilidade é a promoção 

da coerência entre o discurso teórico e a ação refletida, ampliando a 

compreensão da Terra e do Universo.  

Assim, a formação de professores(as), na área ambiental, começa a 

ganhar espaço nas discussões relacionadas às necessidades de recursos 

humanos para o enfrentamento dos problemas ambientais. Afirma Morales 

(2009, p.23) que, em consonância com esta necessidade, muitos cursos de 

caráter interdisciplinar são implantados em universidades brasileiras. Todavia, 

muitos deles enfrentam sérias e quase intransponíveis dificuldades de abordar 

a temática ambiental, pois em sua maioria, essas instituições apóiam-se em 

posturas disciplinares, de caráter linear e simplificador. 

Enfim, ao fazer escolhas e questionar os pressupostos dos discursos 

dominantes na educação, verificamos a necessidade de reflexão e identificação 

do foco educacional pretendido para promover o entendimento mais amplo dos 

problemas ambientais e educacionais e é nesse sentido as ofertas dos cursos 

e agora revendo a aplicação que entendemos a necessidade de políticas 

públicas voltadas para a formação dos professores.  



3 Metodologia 
 

3.1 Tipo de Pesquisa 

 

Esta pesquisa se caracteriza como qualitativa, do tipo Estudo de Caso. 

Segundo STAKE (2000), somente pode ser considerado um caso passível de 

análise científica, um sistema delimitado, integrado, unitário e multidimensional, 

ou seja, um todo composto por distintas facetas. Presume-se que nem todos os 

objetos podem ser estudados cientificamente mediante o emprego da 

estratégia metodológica em questão. Em contrapartida, evidencia-se também 

que um caso pode ser um grupo de sujeitos, uma comunidade, um hospital, 

uma empresa ou uma sala de aula, por exemplo, e não apenas um único 

indivíduo, ao contrário do que se poderia pensar a princípio. A literatura 

especializada aponta que devem ser levados em consideração três 

pressupostos epistemológicos básicos para que se possa executar 

adequadamente um estudo de caso.  

Em primeiro lugar, faz-se necessário partir do princípio de que o 

conhecimento afigura-se como algo em constante (re)construção. Desse modo, 

o pesquisador interessado em empregar essa estratégia metodológica deverá 

utilizar seu referencial teórico não como um conjunto de proposições 

inquestionáveis, mas sim como o ponto de partida para o desenvolvimento de 

novas ideias no decorrer de seu trabalho. Nesse sentido, deverá manter-se 

constantemente atento às dimensões adicionais de seu objeto, que poderão se 

mostrar relevantes após o início da pesquisa (LÜDKE e ANDRÉ, 1986).  

Em segundo lugar, é preciso ter em mente, que o caso é um todo 

complexo e não a mera soma de suas partes constituintes. Assim sendo, deve-

se analisar uma ampla gama de aspectos do objeto para que seja possível 

compreender seu caráter unitário e evitar interpretações reducionistas. 

Portanto, o pesquisador, eventualmente, ver-se-á frente à necessidade de 

integrar dados de diferentes ordens, sejam eles sociais, biológicos, 

psicológicos, culturais, econômicos ou de qualquer outro tipo, com o intuito de 

não perder de vista a multidimensionalidade de seu caso.  

Em terceiro lugar, para que se possa executar, adequadamente, um 

estudo de caso, é imprescindível admitir que a realidade pode ser 



compreendida a partir de diversas óticas. Portanto, a apresentação do relato da 

pesquisa de diferentes – e até mesmo conflitantes – possibilidades de se 

analisar o objeto, destaca-se como um procedimento de extrema pertinência 

(ANDRÉ, 2003). Consequentemente, o pesquisador que executa um estudo de 

caso não deve – como geralmente muitos fazem visando garantir o status de 

cientificidade de seus trabalhos – convencer o leitor de que suas análises são 

as mais adequadas, mas, sim,  fornecer os elementos necessários para que ele 

possa chegar às suas próprias conclusões. 

Já o quarto momento, após a conclusão da dissertação, será o da 

devolutiva dos dados para a Secretaria da Educação e dos resultados obtidos, 

aos professores(as) participantes da pesquisa..  

Para facilitar a compreensão, a organização e a análise das entrevistas, 

(relato) quatro momentos marcaram essa etapa do processo de trabalho: 

  

1º  estabelecer  contato com a Secretaria de Educação do município 

para esclarecer o objetivo e as atividades deste trabalho, bem 

como obter a necessária autorização para o Comitê de Ética da 

Univali; 

2º   realização das entrevistas com os 12 professores (as);  

3º A categorização dos dados realizada de forma a agrupar os 

depoimentos em um questionário condensado com todas as 

respostas. Os depoimentos foram agrupados e as categorias 

elaboradas de acordo com os temas referidos; 

4º interpretação de relatos, com a tabulação dos resultados e as 

respectivas categorias que emergiram dos estudos. 

 

Inicialmente, realizamos em julho de 2010, uma análise documental 

enfocando as informações sobre os dois cursos de formação oferecidos no 

município, e a coleta de dados dos(as) 12 professores(as) entrevistados(as).  

As entrevistas individuais formais aconteceram em três escolas da rede 

municipal após a visita à Secretaria de Educação do município. As gestoras 

foram avisadas da visita e estavam preparadas para receber a pesquisadora. 

Os(as) professores(as) que se encontravam naquele momento, na escola, 

foram questionados se participaram dos dois cursos e se gostariam de 



responder ao questionário. Com a entrega, aos sujeitos, do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) para leitura e assinatura, as 

entrevistas foram realizadas, sendo os respectivos registros realizados pela 

pesquisadora. As respostas das entrevistas foram transcritas sem desprezar 

nenhuma explanação, mesmo que não fosse representativa.  

O roteiro da entrevista (Apêndice B) foi organizado com perguntas 

abertas e fechadas. No nível mais simples, um questionário ou entrevista, que 

pede, tanto questões fechadas e perguntas abertas, é um exemplo de como a 

medição quantitativa e a investigação qualitativa podem ocorrer, muitas vezes, 

de forma combinada.  

O objetivo das entrevistas foi analisar uma série de questões: quais as 

temáticas e de que forma os sujeitos inserem, na sua prática, atividades e 

projetos em EA; a realidade na qual vivenciam a influência da formação 

continuada, em sua prática; os limites enfrentados pelos(as) educadores(as); e 

os obstáculos e as possibilidades para inserção dos objetivos e estratégias da 

EA em suas escolas.  

 Em seguida, foi organizada a sistematização das respostas e 

informações para a análise de conteúdo, cujo método mostra-se como o 

caminho mais adequado para a compreensão da construção dos significados 

do discurso, permitindo, ainda, um entendimento mais objetivo acerca das 

representações e interpretações que fazem da realidade à sua volta. 

Na exploração do material, objetivou-se aprofundar a investigação por 

meio dos objetivos e hipóteses levantadas pela pesquisa, procurando as 

correspondências possíveis entre as informações, por meio da classificação 

das unidades de significado que apresentavam certa consonância e que 

surgiam frequententemente. 

As categorias emergiram, então, a partir dos elementos comuns, os 

quais, após várias releituras, foram sendo agrupados, possibilitando-nos uma 

visão do todo, com o apoio do referencial teórico, que implicou em um processo 

de ir e vir, instaurando vários devir para a reflexão e a sistematização dos 

aspectos relevantes nas relações entre os saberes e os dizeres dos sujeitos. 

 

 

3.2 Sujeitos de Pesquisa 



Nos dois cursos de formação em Educação Ambiental oferecidos pela 

Secretaria Municipal de Educação e realizados em 2007 e 2008, no município 

de Itaiópolis, participaram um total de 120 professores (as), sendo que 64 deles 

(as) estiveram nas duas formações. Desse conjunto, selecionamos um total de 

12 professores(as) denominados de S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, 

S11, S12, com formação em diferentes áreas e atuação em diferentes níveis 

(conforme quadro a seguir), o que oportunizou um diálogo interdisciplinar entre 

as disciplinas e níveis, consolidando a diversidade, com trajetórias próprias, 

repleta de significações e motivações ímpares. Para a coleta ser aleatória 

levaram-se em conta os seguintes critérios: 

 Participação dos dois cursos de formação; 

 Atuação nas escolas da rede municipal.  

 Estar no estabelecimento de ensino no momento da entrevista. 

 

A seguir, apresentamos o Quadro representativo dos sujeitos, sua 

formação, disciplina que leciona e em que nível atua: 

 

Sujeito 
 

Formação/especialização Disciplina  Nível que leciona 

1 Letras/letras Língua portuguesa Séries finais EF/Médio 

2 Pedagogia/Séries iniciais Séries iniciais EF 2ª série EF 

3 Geografia Geografia Séries finais EF/ médio 

4 Matemática/Ciências da 

Educação 

Matemática Séries finais EF/ médio 

5 História/Interdisciplinaridade História Séries finais EF/Médio 

6 Letras Língua Inglesa Séries finais EF 

7 Pedagogia/Séries iniciais e 

interdisciplinaridade 

Direção escolar Séries iniciais e finais do EF 

8 Educação física/Atividade física 

e qualidade de vida 

Educação física Séries finais EF 

9 Educação 

física/Interdisciplinaridade 

Educação física Séries iniciais e finais EF 

10 Letras/interdisciplinaridade Língua inglesa Séries finais EF 

11 Pedagogia/ Séries iniciais e 

Educação Infantil  

Séries iniciais 3ª série do EF 

12 Pedagogia/História Séries iniciais 2ª série do EF 

Quadro 5: Formação e níveis de atuação dos sujeitos entrevistados. 



 

Verificamos que os 12 professores (as) apresentam um rico mosaico de 

formações diferenciadas e de níveis escolares de atuação bem diversificados, 

permitindo lançar, sobre a rede municipal de Itaiópolis, um olhar amplo, repleto 

de significados, interesses e experiências diversas em relação aos cursos e à 

sua aplicação.  

Quanto ao nível de formação, a totalidade dos sujeitos apresenta o nível 

superior e a grande maioria, especialização. Essa formação, se comparada 

com a caracterização do IDEB municipal apresentada anteriormente denota 

uma relativa qualidade no ensino municipal, evidenciado pelo nível de 

escolaridade dos(as) professores(as) municipais. 

Enfatizamos que as especializações na sua maioria são em 

interdisciplinaridade porque este curso foi oferecido para os professores da 

rede e realizou-se no próprio município, facilitando assim o acesso ao 

conhecimento de grande parte dos professores, interferindo talvez nos índices 

do IDEB verificados no município. 

A coleta foi aleatória porque as escolas foram visitadas até completar o 

total de 12 entrevistas, sendo que na primeira delas, a Escola Básica Bom 

Jesus, após a autorização da direção escolar, aconteceu a entrevista com oito 

professores; a segunda escola visitada foi o Centro Educativo Itaiópolis, com 

duas entrevistas e, por fim, a Escola de Ensino Básico Virgílio Várzea com 

duas entrevistas. 

Com base neste processo, visou-se elaborar conclusões acerca das 

representações dos(as) professores(as) sobre dimensão ambiental, 

concepções, percepções e sujeito ecológico. 

Sem a pretensão de trazer soluções, nossa intenção é contribuir para o 

debate sobre a formação de professores, enfocando alguns pontos que, na 

nossa percepção, podem ampliar a reflexão sobre a prática dos formadores em 

EA.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
4  A DIMENSÃO AMBIENTAL ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA 

4.1 Categorias de análise 

A categorização dos dados foi realizada de forma a agrupar os 

depoimentos em duas colunas, conforme a dimensão ambiental e as 

percepções/concepções dos(as) professores(as). Os depoimentos foram 

agrupados e as categorias elaboradas de acordo com os temas referidos.  

As respectivas categorias dos dados fornecidos pelos professores são 

apresentadas no Quadro 6, a seguir:  

Categorias

Dimensão ambiental
Percepções 
/concepções

Identificação dos problemas 

ambientais.

Realização dos projetos ambientais.

Obstáculos e limites.

Temas.

Estratégias/Recursos

Abordagem dos temas.

Inserção da dimensão ambiental 

Concepções ambientais

Percepção de sustentabilidade 

Percepção de sujeito ecológico

Concepções de Educação Ambiental

 

Quadro 6: Categorias de análise 

 
De acordo a primeira categoria de análise, levantada a partir da 

pesquisa, buscou-se verificar a identificação de cada participante sobre os 

problemas ambientais e a realização de projetos nas escolas. 

 

 



 

 

  

4.1.1 Quanto à Dimensão Ambiental nas Práticas Pedagógicas 

   

4.1.1.1 Identificação dos Cinco Problemas Ambientais do Município 

 

Questionados acerca dos cinco problemas ambientais observáveis que 

ocorrem no município, os mais citados pelos (as) professores (as), conforme os 

gráficos da Figura 7 foram: 

 

Figura 7: Gráfico dos problemas ambientais destacados pelos (as) professores (as) 

 

Observa-se que os(as) professores(as) apontam, em primeiro lugar,  

como principal problema ambiental, o desmatamento, com 91,66%. Esse 

problema é amplamente divulgado pelos meios de comunicação e as 

informações, muitas vezes alarmantes, presentes no cotidiano, são de fácil 

acesso.  

Essa questão global do desmatamento interessa, especialmente, ao 

município de Itaiópolis, uma vez que, localizado na região da Mata Atlântica de 

Santa Catarina, continua a utilizar os serviços naturais de forma devastadora, 

como já vimos anteriormente. Segundo dados do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (Inpe), além de ser o Estado que mais desmatou entre 

2000 e 2005, em SC situam-se os  três líderes na contagem de municípios que 

perderam a sua cobertura florestal: Mafra, Itaiópolis e Santa Cecília.   
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A indicação desse problema pelos (as) professores (as), mesmo que não 

se possa garantir que tenha sido feita em função dos cursos de formação, nos 

indica a importância de aprender no, para e com o ambiente, e refletir sobre 

isso. Para Sauvè (2004, p. 6), aprender a pedagogia da educação ambiental, 

nas ações educativas cotidianas, em um enfoque experiencial, consiste, 

justamente, em experimentar as estratégias com os educandos participantes, 

descobrindo e redescobrindo, com eles, as características da realidade do meio 

de vida, da escola, do bairro o de povo; explorando sua própria relação com a 

natureza e, de maneira global, com o conjunto dos elementos do meio 

ambiente; aprendendo por meio de processos de resolução de problemas 

(problemas socioambientais e pedagógicos) e de projetos (de eco-gestão o de 

eco-desenvolvimento, vinculados aos projetos pedagógicos). 

Também, conforme Reigota (2007), não se trata de transmitir conteúdos, 

conceitos e o método científico experimental, mas sim de aprender a olhar 

aprender a ler os indícios claros, os não tão claros, os constantes e o aleatório, 

entendendo a ciência como criatividade e atividade que permite integrar a arte 

e os diferentes conhecimentos (científicos e tradicionais). 

Quanto ao problema do saneamento básico, citado por 75% dos 

entrevistados como um dos cinco maiores problemas pode ser considerado o 

conjunto de procedimentos adotados, numa determinada região, que visa 

proporcionar uma situação higiênica saudável e uma excelente qualidade de 

vida para os habitantes. Dentre os procedimentos do saneamento básico16, 

podemos citar: o tratamento de água, canalização e tratamento de esgotos, 

limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos 

                                                 
16

 Conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que realizou a 

Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, no segundo semestre de 2008, divulgada em 2010, 
evidencia a continuidade de problemas graves na área de saneamento, apesar disso o Brasil 
conquistou avanços nos últimos anos. Quanto ao esgoto, a parcela de moradias servidas pela 
rede aumentou de 33,5%, em 2000, para 45,7% em 2008. Caiu de 48% para 45% a parcela de 
municípios sem rede coletora. Contudo, quase 35 milhões de brasileiros, que formam 18% da 
população, ainda vivem em domicílios não atendidos por redes de esgoto. Dos 5.564 
municípios do país, 2.495 (44,8%) não têm rede de esgotos. Segundo o IBGE, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul têm diversos municípios pequenos, em que as famílias se 
concentram na zona rural e fazem a coleta do esgoto por meio de fossas sépticas. Santa 
Catarina é um dos piores estados em saneamento básico do país, com apenas 13,4% da 
população atendida por rede de esgoto. Disponível em: 
http://www.brasiliaconfidencial.inf.br/?p=20301.  Acesso em 30 nov. 2010. (grifo nosso) 

 
 



(em aterros sanitários regularizados) e materiais (através da reciclagem). Com 

estas medidas de saneamento básico, é possível garantir melhores condições 

de saúde para as pessoas, evitando a contaminação e a proliferação de 

doenças. 

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) atua em 

201 dos 293 municípios do Estado. Em Itaiópolis, realiza verificação constante 

da qualidade da água e de seu grau de contaminação, pois o Rio São Lourenço 

tem proximidade com a cidade e oferece risco à saúde pública. No entanto, 

como o município não apresenta rede coletora de esgoto sanitário e nem 

estação de tratamento, os dejetos causam problemas com a água potável, o 

que justificaria a opção de 53,11 % dos(as) entrevistados(as).  

Quanto ao destino dos resíduos sólidos resultantes das atividades 

humanas diárias, citados por 50% dos(as) entrevistados(as), constatamos que 

o resíduo sólido, considerado como não aproveitável, é destinado ao aterro 

sanitário do município vizinho de Mafra, em consórcio com outros municípios 

da região. Essa questão faz parte da preocupação dos(as) professores(as) 

quanto à produção e ao destino desses resíduos, uma vez que não há serviço 

de coleta seletiva na cidade, embora haja o trabalho social de catadores.   

No que diz respeito ao problema do uso dos agrotóxicos, lembrado por 

33,33 % dos sujeitos, essa opção se justifica uma vez que a economia 

municipal é essencialmente agrícola. No entanto, a preocupação ocorre por 

falta de controle no uso das substâncias químicas tóxicas, com o 

desconhecimento da população em geral, sobre os riscos e perigos à saúde, e 

à degradação do meio ambiente, com graves consequências em longo prazo, 

para a saúde humana e a biodiversidade, além do que, seus efeitos podem ser 

irreversíveis.  

É comum encontrar, no município, trabalhadores que manuseiam os 

veneno sem a utilização de nenhuma proteção como botas, macacões, 

máscaras, capacetes, luvas e outros equipamentos. Além disso, a agricultura 

contribui, drasticamente, com a poluição das águas, tanto superficiais como 

subterrâneas.  

Acredita-se que os cursos de formação em Educação Ambiental 

favoreceram a reflexão e ofereceram os necessários subsídios teórico-

metodológicos para o trabalho docente em relação aos problemas ambientais 



locais, neste caso, o alto índice de desmatamento, o cuidado com as 

nascentes, a preocupação com a água potável, o saneamento básico, o destino 

dos resíduos e a questão dos agrotóxicos.  

 

4.1.1.2 Realização dos Projetos Ambientais 

 

Após a realização dos dois cursos, os(as) professores(as) puderam 

organizar e aplicar projetos e aqueles que comprovaram a aplicação, nas 

escolas, com seus educandos e receberam sua certificação de 40 horas do 

segundo curso do Instituto Rã-Bugio. Dentre os(as) professores(as) 

entrevistados(as) 66,66% realizaram esses projetos de complementação do 

curso, sendo que 33,33% não aproveitaram essa oportunidade. Como a coleta 

de dados foi aleatória pudemos ver que a maioria dos professores participantes 

dos dois cursos realizou projetos com sua comunidade escolar.  

Do total dos 67 professores(as) participantes dos dois cursos houve a 

realização de 46 projetos nas diferentes comunidades urbanas e rurais do 

município, atingindo todos os níveis de ensino. 

 Os Quadros a seguir resumem os 46 projetos desenvolvidos após os 

cursos de formação, organizados por temas em 4 categorias: Água, meio 

ambiente, flora e fauna local, e sensibilização/consciência crítica. 

Quanto ao tema Água os projetos desenvolvidos foram os seguintes: 

 

     
TITULO DO PROJETO / OBJETIVO 
 

        
  PROFESSOR  
 

 
PÚBLICO-ALVO 

 
Temática Água 
 

  

A água e sua importância 
Objetivo: Produzir desenhos e textos. 

Hilda Terezinha 
Hack 

Escola Isolada Volta 
Triste  

A água e suas nascentes 
Objetivo: Conscientizar e disseminar o 
conhecimento. 

 
Valdirene Hilko Grein 

Escola Isolada 
Belmont 3ª série do 
EF 

Água fonte de vida 
Objetivo: Reconhecer a importância de 
preservar a água para a sobrevivência de 
todas as espécies que habitam o planeta. 

 
Patrícia Skibinski 
Cieslinski 

 
Escola Isolada Rio da 
Areia, Pré-escolar e 1ª 
série EF 

Nascente Poço Claro II 
Objetivo: Observar a nascente da 
localidade Poço Claro II para sabermos 
qual seu afluente e se há preservação do 
mesmo. 

 
Mariana Linzmeier 
Werka 

 
Escola Isolada Poço 
Claro II 



Água: a vida no planeta depende dela 
Objetivo: permitir que os educandos 
trabalhem os novos conhecimentos sobre a 
água desenvolvendo habilidades para 
conscientizá-los, operá-lo, revê-lo e 
reconstruí-lo através da articulação entre a 
conscientização básica, a experimentação 
e a aplicação no cotidiano. 

 
 
Joelma Regina 
Adam 

 
 
Escola Isolada Rio da 
Areia 2ª série EF 

Lixo e Reciclagem Semana da Água 
Objetivo: Promover um estudo sobre a 
semana da água, bem como a busca do 
cuidado com o lixo, e a valorização da 
sucata como material de uso na fabricação 
de diversos objetos e brinquedos. 

 
 
Marilia Kostecki 

 
 
Escola Isolada Rio da 
Areia 2ª, 3ª e 4ª EF 

Água e os impactos Ambientais 
Objetivo: Ampliar as iniciativas e ações de 
EA na comunidade visando à 
expansão/socialização fundamental para 
gerar mudanças nos quais diversos setores 
da nossa sociedade e estimular a 
conservação ambiental na região; 
desenvolver o potencial questionador das 
crianças. 

 
 
 
Amélia Maria 
Cieslinski  

 
 
 
Escola Isolada 
Belmont 

Nascente Poço Claro II 
Observar a nascente da localidade Poço 
Claro II para saber se há preservação da 
mesma. 

 
Naíse Schmokel 

 
Escola Isolada Poço 
Claro II 

Planeta Água 
Objetivo: Identificar o meio que o cerca; 
integrar ao mundo físico; desenvolver a 
capacidade de observação, 
questionamento e reflexão, generalização e 
conclusão crítica; criar oportunidade de 
aplicação dos conhecimentos na vida 
cotidiana; desenvolver a cidadania com o 
respeito à natureza. 

 
 
 
Katia S. S. Wielewski 
Batista 

 
 
 
Pré-escolar Abelhinha 
Feliz 

Mata Ciliar 
Objetivo: conscientizar sobre a importância 
da preservação da mata ciliar para a 
conservação de rios e da biodiversidade. 

 
Luciane de Lima 
Blaskowski 

 
Pré - escolar Odir 
Zanellato 

Semana da água 
Objetivo: conscientizar as crianças sobre a 
importância da água na vida de todos; 
identificar a poluição da água através de 
experiência; promover passeios de 
observação e analise do meio ambiente e 
da estação de tratamento de água que 
abastece a cidade. 

 
 
 
Angelita A. Tyska 

 
 
 
CEI Bom Jesus 
Creche 

Água na natureza 
Objetivo: conscientizar as crianças a 
importância da conservação do meio 
ambiente e a influencia da natureza na vida 
de todos os seres vivos. 
 

 
Eusni Terezinha 
Andruchechen 

 
CEI Bom Jesus 
Creche 

A perda da Biodiversidade 
Objetivo: conscientizar nossas crianças da 
utilidade, do valor e da importância da 
proteção e conservação da água para 
nossa sobrevivência; observar a sujeira 
exposta nos rios de nosso município 

 
 
 
Flávia Bueno de 
Oliveira 

 
 
 
CEI Tia Erci pré-
escolar 



Verificar a ausência da mata ciliar na beira 
dos rios, assim como as matas impróprias 
para o local. 
 

Água e o uso de agrotóxicos 
Objetivo: Verificar como ação do homem 
vem transformando o meio ambiente; 
despertar o interesse dos educandos para 
utilização do adubo orgânico na produção 
de alimentos; mobilizar a comunidade 
escolar sobre o destino do lixo. 

 
 
Rosenilda de Lis 
Quarantani 

 
 
EEB Antonio 
Blaskowski 5º EF 

Água nossa responsabilidade 
Objetivo: Sensibilizar os educandos de que 
a água é um assunto que realmente deve 
ser levado a sério. 

 
Isolde Wisniewski 

 
EEB Antonio 
Blaskowski 5ª I e 5ª II 
E F 

Mata Ciliar 
Objetivo: conscientizar aos alunos da 
importância da preservação da mata ciliar e 
a preservação das nascentes; Conceituar 
mata ciliar, legislação ambiental e 
qualidade de vida. 

 
 
Leandro 
Kazmierczak 

 
 
EEB Paulo Cristiano 
Heyse 8ª I e 8ª II EF 

Preservação da Água 
Objetivo: Identificar a poluição e 
contaminação das nascentes da água 
através do pH. 

 
Kelly Márcia Odorizzi 

 
EEB Odir Zanellato 
7ª série EF 

A água e sua importância para a vida 
Objetivo: Perceber a importância de usar 
adequadamente a água; adotar atitudes 
que evitem o desperdício da água. 

 
Josete Haubricht 
Krüger 

 
EEB Antonio 
Blaskowski 5ª I e II EF 

“Eu também sou responsável” 
Objetivo: Reconhecer a necessidade da 
conservação das nascentes para o 
suprimento de água, bem como, a 
importância da preservação da 
biodiversidade na natureza. 

 
 
Aline Judite Valiati 

 
 
EEB São João Batista  
Séries finais EF 

Quadro 7: Projetos desenvolvidos com a Temática da Água 
 
 

Observamos que os objetivos de “conscientizar” e “sensibilizar” os 

alunos aparecem em diferentes projetos o que contribui para as discussões 

presentes no cotidiano dos estudos ambientais em que conforme a pedagogia 

crítica (Quadro 1) aponta para a construção de concepções sociais e a 

formação do novo ser social, histórico e político. Provocando profundas 

mudanças nas ações diárias e demonstrando ser um “sujeito ecológico”. Como 

demonstra Tozoni-Reis (2007, p. 1 – 16), educar para a transformação, não do 

sujeito individual, mas das relações sociais de dominação, se faz por meio da 

prática social transformadora que em última análise, é a construção de 

relações plenas de humanidade. 

 O tema mais recorrente destes 19 projetos sobre a água foi a ênfase no 

seu cuidado e conservação. Isso ocorreu, provavelmente, devido aos cursos 



voltados a esse tema, em que os (as) professores (as) tiveram mais 

embasamento por participarem das atividades práticas como visitas às 

nascentes, construção de pluviômetro e análise de água. Distinguimos o 

objetivo a seguir, desenvolvido em uma escola Pré-escolar no qual a 

professora propõe a reflexão e a ação que destacamos em nossa 

fundamentação teórica:  

 

Identificar o meio que o cerca; integrar ao mundo físico; 
desenvolver a capacidade de observação, questionamento e 
reflexão, generalização e conclusão crítica; criar oportunidade 
de aplicação dos conhecimentos na vida cotidiana; desenvolver 
a cidadania com o respeito à natureza. (Pré-escolar Abelhinha 
Feliz) 

 

Relembramos, então, a referência feita por Freire (1979) quando 

identifica a reflexividade como a capacidade de agir e refletir, o que se constitui 

na condição primeira para que os sujeitos assumam atitudes comprometidas 

com as transformações da realidade. A reflexão do sujeito sobre si, sobre seu 

“estar no mundo” e sobre suas ações “sobre o mundo”, permite a transposição 

dos limites que lhe são impostos pelo próprio mundo e, respectivamente, a 

adoção de ações comprometidas. 

No Quadro 3 das Tendências da pedagogia e influência sobre a EA., 

adaptado  a partir das ideias de Tozoni-Reis (2007 p.1-16), observamos que na 

educação crítica e emancipatória, temos um sujeito engajado social, política e 

culturalmente. Seu objetivo ambiental tem a ver com o “agir”, tanto local como 

globalmente. Visa uma nova sociedade dinâmica e dialética junto à 

complexidade ambiental. 

Com estes objetivos incorporados a alguns dos projetos entendemos, 

com maior profundidade, o que se afirmou na fundamentação a respeito da 

indissociabilidade entre a teoria e a prática, e entre a ação e a reflexão sobre a 

própria ação. 

O município de Itaiópolis conta, hoje, com 29 escolas isoladas que 

atendem crianças desde o pré-escolar até os anos iniciais do Ensino 

Fundamental. No espaço rural, a escola ainda é imprescindível para a oferta da 

Educação em classes multisseriadas e, apesar de algumas políticas públicas 

de nucleação, elas são mantidas pela dificuldade de acesso à cidade. Essa 



prática evidencia um fato muito importante que pode ser facilmente constatado: 

a forte ligação dos educandos com o campo nos hábitos de vida, na 

representação cultural, no lazer ou na história familiar. 

Provocam a atenção, também, os objetivos elaborados por oito escolas 

isoladas que demonstram preocupação com o diagnóstico das nascentes de 

água próximas a elas. Dentre eles, destaca-se o seguinte: “Observar a 

nascente da localidade Poço Claro II, para saber se há preservação da mesma” 

(Projeto Escola Isolada Poço Claro II). Esse objetivo demonstra que os projetos 

elaborados buscaram atender e envolver a comunidade rural com iniciativas e 

ações de Educação Ambiental, e permitiu que os educandos trabalhassem 

visando à inserção e a socialização fundamental que gera mudanças na 

sociedade rural e estimula a conservação ambiental na região. 

Como se verifica, no Quadro 8, com a temática “meio ambiente” foram 

realizados12 projetos voltados mais à sensibilização e ao desenvolvimento da 

consciência crítica e do cuidado. 

 

     
TITULO DO PROJETO / OBJETIVO 
 
Temática Meio Ambiente 

        
  PROFESSOR  

 
PÚBLICO-ALVO 

Cuidando do meio ambiente 
Objetivo: conscientizar os alunos sobre a 
importância da preservação do meio 
ambiente para a garantia de futuro melhor; 
expor os riscos que corremos se não 
cuidarmos do meio ambiente; despertar o 
interesse pela preservação de animais 
silvestres; destacar a importância da 
preservação das nascentes. 

 
 
 
Lilian Aparecida 
Oribka Polaski 

 
 
 
EEB Antonio 
Blaskowski 6ª e 7ª EF 

Educação Ambiental 
Objetivo: Desenvolver uma ação 
educacional de preservação do meio 
ambiente e suas consequências (no que 
diz respeito às normas e das penas 
aplicáveis aos depredadores, poluidores da 
natureza). 

 
 
Eliane Aparecida 
Kostecki Adam 

 
 
EEB Paulo Cristiano 
Heyse 6ª II EF 

Educação Ambiental 
Objetivo: promover a instrução e 
conscientização sobre educação ambiental. 

 
Maria Salete 
Zwarzerski 

 
EEB Paulo Cristiano 
Heyse 3ª séries do EF 

Meio ambiente e biodiversidade 
entender para proteger 

Objetivo: possibilitar o uso das 
competências linguísticas; possibilitar o 
desenvolvimento da consciência ecológica; 
desenvolver o senso crítico sobre a relação 
homem natureza; 

 
 
 
Ema Visniewski 

 
 
 
Escola Municipal Volta 
Triste 

Educação Ambiental   



Objetivo: conscientizar a comunidade 
escolar de que é parte integrante do meio 
em que vive; interferir nos danos 
ecológicos causados pela família; 
Despertar o cuidar do lugar em que moram. 

 
 
Juliandro Roberto 
Pereira  

 
 
EEB Paulo Cristiano 
Heyse 

Meio Ambiente 
Objetivo: reconhecer a importância de uma 
atitude responsável de cuidado com o meio 
ambiente em que vivemos. 

 
Vera Kozak 

 
EEB Antonio 
Blaskowski séries 
finais EF  

Meio Ambiente, Luz da Vida 
Perceber a dependência dos seres vivos 
com relação às plantas; reconhecer a 
importância da preservação da natureza; 
observar atentamente o meio ambiente 
escolar 

 
 
Simone Siviero da 
Silva 

 
 

Escola Municipal Rio 
da Estiva 2ª série 

Resgatando os valores da natureza 
através da arte 

Objetivo: resgatar os valores da 
importância do meio ambiente, como a 
preservação, em práticas escolares 
inseridos na disciplina de artes. 

 
 
Maria Helena Soethe 
Ramos 

 
 
Escola Integral 
Renascer E F 

Preservação do Meio Ambiente 
Objetivo: conscientizar sobre a importância 
da preservação da mata ciliar para a 
conservação dos rios e da biodiversidade. 

 
Sandra de Lis 
Kiuczewski 

 
EEB Antonio 
Blaskowski 2ª série EF 

Meio Ambiente 
Objetivo: incutir nos alunos o interesse de 
preservar o ambiente em que vivem, além 
de incentivar a curiosidade e a criatividade 
dos mesmos. (Artes- criação de boneco 
com semente) 

 
 
Eloisa Martinischen 

 
 
Escola Municipal Rio 
da Estiva 2ª séries 

Meio ambiente 
Objetivo: Estimular o interesse para a 
preservação do meio ambiente, 
reconhecendo a importância para com o 
mesmo; incentivar a participação dos 
alunos na busca de soluções no combate 
aos problemas ambientais; levar o aluno a 
perceber a realidade que a falta de 
cuidados com a natureza pode causar. 

 
 
 
 
Angela Maria V. 
Fuchs 

 
 
 
 
CEI Crescer pré-
escolar 

Relação: criança X meio ambiente 
Objetivo: Valorizar a aprendizagem de 
forma lúdica, observando o meio em que 
vive; dialogar sobre a preservação dos 
recursos naturais utilizados diariamente. 

 
Cristina Szostak Bay 
e Vilse M Szostak de 
Siqueira 

 
EEB Antonio 
Blaskowski 1ªI e II e 2ª 
I e II 

 
Arte e Educação Ambiental 

Objetivo: Realizar atividades em sala de 
aula que permitam uma ação-reflexão a 
partir do cotidiano; compreender a 
realidade e a relação homem-natureza que 
sabe que pode escolher assumindo as 
responsabilidades dos seus atos e das 
mudanças que fizer acontecer. 

 
 
 
Jucilei Schmitz 
Kazmierczak 

 
 
 
EEB Antonio 
Blaskowski séries 
iniciais EF 

Quadro 8: Projetos com a Temática Meio Ambiente. 

 



Chama a atenção nos projetos, a tentativa da integração curricular com 

outras disciplinas, como a de Artes, por exemplo, destacada em um dos 

objetivos “Resgatar os valores da importância do meio ambiente, como a 

preservação, em práticas escolares inseridos na disciplina de artes” (Projeto 

Escola Integral Renascer). 

Ao valorizar a aprendizagem de forma lúdica, observando o meio em 

que vive e dialogando sobre a preservação dos recursos naturais utilizados 

diariamente, os educandos realizaram, em sala de aula, atividades que 

permitiram uma ação-reflexão a partir do cotidiano. Professores(as) de outras 

disciplinas também destacaram essa integração interdisciplinar, como 

observamos no relato do professor(a) S1: 

 

Na sala de aula foram realizadas propostas de poesia com o 
tema Fauna e Flora, a atividade foi realizada com presteza 
pelos alunos por eles conhecerem a sua fauna e flora (S1) 

 

Um dos projetos também trouxe para a discussão, a questão da 

legislação ambiental, “no que diz respeito às normas e das penas aplicáveis 

aos depredadores, poluidores da natureza” (Projeto da Escola de Ensino 

Básico Paulo Cristiano Heyse). 

Outra temática explorada, em dez dos projetos, foi a da flora e fauna 

local, com destaque para a Mata Atlântica, com a identificação de espécies 

nativas na escola e seu entorno, e discussão sobre a perda da biodiversidade. 

Recordamos então Libâneo (2007) quando declara  que os processos formais 

do pensamento e os processos da ação prática supõem a formação dos 

conteúdos do pensamento, como apontam os temas dos projetos do Quadro 9 

a seguir. 

 

     
TITULO DO PROJETO / OBJETIVO 
 
Temática Flora e fauna local 

        
  PROFESSOR  

 
PÚBLICO-ALVO 

 
Mata Atlântica- Viver e Refletir 

Objetivo: Transmitir conhecimento sobre a 
importância de vivermos e refletirmos sobre 
a Mata Atlântica.  

 
Gilmara Wosniak 
Franco de Freitas 

 
Escola Isolada Iraputâ 



Quantidade de árvores utilizadas para 
produzir o material didático 

Objetivo: Sensibilizar os alunos quanto à 
relação entre o consumo de papel e o 
desflorestamento da Mata Atlântica. 

 
 
Keizi Marcia Odorizzi 

  
Centro Educativo 
Itaiópolis 6ªI e 6ªII EF 

As plantas e suas aplicações medicinais 
Objetivo: resgatar e difundir os 
conhecimentos da medicina popular, bem 
como preservar e multiplicar os recursos da 
flora. 

Salete 
Woiciechowski 
Becker 

EEB Paulo Cristiano 
Heyse 

Plantas 
Objetivo: Observar detalhadamente como é 
uma planta conhecendo suas partes, suas 
funções e a sua importância das mesmas 
no meio em que vivemos. 

 
 
Márcia Aparecida 
Pires Jasnievski 

 
 
EEB Odir Zanellato 
2ª série EF 

Estudo da estrutura anatômica dos 
vegetais, detectando a ocorrência de 

liquens 
Objetivo: Verificar a ocorrência de liquens 
nas árvores situadas no pátio da Escola e 
identificar as principais estruturas vegetais. 

 
 
Edineia Novacki 

 
 
EEB Odir Zanellato 
6ª I EF 

Árvores locais da EEB Odir Zanellato 
Objetivo: Observar as árvores existentes na 
escola identificando as árvores nativas. 
Organizar uma ficha das árvores 
encontradas com desenho, folhas e 
sementes. 

 
Maria Inês Novacki 
Bauer 

 
EEB Odir Zanellato 
Séries finais EF 

Conhecendo a mata atlântica 
Objetivo: Reconhecer a importância da 
preservação da mata nativa para a 
conservação da biodiversidade; conhecer 
as diferentes espécies de árvores nativas 
da nossa região; observar as 
características de todas as espécies. 

 
 
Janete Aparecida 
Kunicki Lay 

 
 
EEB São João Batista 

Um tesouro chamado Mata Atlântica 
Transmitir conhecimentos sobre o valor 
deste tesouro para a vida dos seres; expor 
a relação de dependência dos seres vivos 
com a Mata Atlântica. 

 
 
Mariane Cristina 
Taques 

 
Centro Educativo 
Itaiópolis 5ª I EF 

Horta Escolar, fonte de energia 
Objetivo: Reconhecer a variedade de 
legumes existentes na horta escolar; 
Valorizar a importância do trabalho e 
cultura do homem do campo; Identificar 
técnicas de manuseio do solo e manuseio 
sadio dos vegetais; Conhecer técnicas de 
cultura orgânica; estabelecer relações entre 
o valor nutritivo dos alimentos cultivados; 
análise e reflexão sobre prejuízos dos 
desperdícios alimentares. 
 

 
 
 
 
 
Idanir das Graças 
Kostolowiscz 

 
 
 
 
 
EEB Paulo Cristiano 
Heyse 4ª série EF 

Quadro 9: Projetos com a Temática Flora Local 

 

Esses dez projetos estiveram voltados para a observação da 

biodiversidade da flora e da fauna local. É interessante verificar a forma pela 



qual, no momento da entrevista, alguns(as) professores(as) relataram suas 

atividades nos projetos: 

 
Na época, como estava trabalhando com a educação infantil, 
fizemos um projeto com os pequenos com a idade de 5 e 6 
anos onde visitamos locais para analisar a fauna e a flora, para 
conversar a respeito e ainda limpar, coletar o lixo que estava 
no local (S7). 
 
Fizemos plantio de árvores nos arredores do Rio São Lourenço 
e do Rio Itajaí com os alunos e demos continuidade ao projeto 
Piava. (S9) 
 

Questionamos se o plantio de árvores soluciona a problemática 

ambiental local? Concordamos que é uma ação que deixa marca em quem a 

pratica e demonstra a atenção que deve ser colocada em florestas já 

constituídas e que permanecem em constante ameaça local. No entanto, ações 

pontuais conseguem provocar as mudanças comportamentais desejadas?  

Identificamos aqui uma abordagem conservacionista da EA ainda inspirada 

pelo “saber fazer” da Pedagogia Nova, e uma preocupação ainda que 

necessária, mas não suficiente, com a dimensão da sustentabilidade 

ecológica de Sachs (1993) em que os propósitos sociais e a redução de danos 

aos sistemas de sustentação da vida devem ser priorizados e nortear as ações 

individuais e coletivas. 

Com o S7 verificamos o olhar atento dos educandos e professores pelos 

arredores da escola e a dimensão enfatizada pelo sujeito foi da 

sustentabilidade social, em que se procura definir o que é uma “boa 

sociedade”, tendo como objetivo a construção de uma civilização do Ser, 

abrangendo todos os aspectos de necessidades materiais e não materiais. 

Concordamos nesta análise com Leff (1999, p.124-125) quando 

esclarece que os efeitos, sobre o processo educativo, serão diferentes se o 

movimento para a sustentabilidade global privilegiar os mecanismos do 

mercado para valorizar a natureza e a mudança tecnológica, para 

desmaterializar a produção e limpar o ambiente, baseado em uma nova ética e 

na construção de uma racionalidade ambiental 

Somente uma professora (S12) citou o descaso das autoridades com o 

meio ambiente e destacou a formulação de uma carta organizada pelos 

educandos e dirigida às autoridades municipais: 



 
Foi feito visitação nas áreas próximas à escola, mata e 
nascentes e as fossas a céu aberto. Os alunos montaram 
uma carta para as autoridades sobre o descaso com o meio 
ambiente, construíram uma música e teatro. (S12) 

 

A última categoria de temas dos projetos demonstrados no Quadro 9 

abrange cinco deles, relacionados com a sensibilização e/ou da ação-reflexão-

ação para a formação da consciência crítica dos atores envolvidos. Essa 

categoria fica expressa com a responsabilidade e engajamento dos sujeitos na 

elaboração da carta para as autoridades: vereadores, prefeito e secretários 

municipal. Observamos assim algumas estratégias e medidas tomadas para o 

enfrentamento da problemática socioambiental, local e regional. 

 

     
TITULO DO PROJETO / OBJETIVO 
 
Temática Sensibilização e consciência 
crítica 
 

        
  PROFESSOR  

 
PÚBLICO-ALVO 

 
Canto e Encanto através da Poesia 

Objetivo: reconhecer a importância da 
biodiversidade através da poesia 

 
 
Marise Pires 

 
 
EEB Odir Zanelatto 
8ª séries EF 

As mudanças da natureza 
Objetivo: Reconhecer as mudanças que 
vem ocorrendo na natureza devido à ação 
humana e conhecer algumas medidas para 
amenizar o problema; destacar a 
necessidade de utilização de leis de 
proibição quanto ao desmatamento. 

 
 
 
Rosane Szostak 

 
 
 
Pré-escolar Belmont 

 
Tomada de consciência 

Objetivo: Levar o educando a ter um 
conhecimento dos setores que 
desencadeou esse modelo de consumo e 
se é sustentável ao meio ambiente. 

 
 
Noeli Teresina Buba 
Rodrigues 

 
 
EEB Virgílio Várzea 
Ensino Médio  

Rastreando Alternativas 
Objetivo: desenvolver atitudes críticas, 
responsáveis e construtivas em relação ao 
meio ambiente; rastrear os principais 
problemas; refletir sobre as consequências 
dos problemas ambientais da comunidade; 
valorizar cada um dos componentes do 
ambiente que nos rodeia. 

 
 
 
Juliano Pereira 
 
 

 
 
 
Escola Isolada Baia do 
Itajaí 3ª e 4ª série EF 
 

Agrotóxicos nas séries iniciais 
Objetivo: Desenvolver na comunidade 
escolar um ambiente que possibilite a 
compreensão de cada pessoa na 
construção de uma vida saudável. 
Descobrir como os agrotóxicos estão sendo 
utilizados pelos agricultores; Analisar os 

 
 
 
Gilcemir Pivovar e 
Luciano Pankio 

 
 
 
EEB Antonio 
Blaskowski 3ª série EF 



métodos de aplicação; proporcionar 
alternativas para a comunidade. 

Quadro 10: Projetos Temática sensibilização/consciência crítica 
 

Como pudemos verificar, foi grande a diversidade de temas dos projetos 

desenvolvidos pelos(as) professores(as) de Itaiópolis. Em uma rápida leitura 

dos objetivos, percebe-se que muitos deles vincularam seus objetivos e ações 

à “interferência na realidade socioambiental, no sentido de ação 

transformadora” como destaca Angélica Morales (2009, p.162). Em face dessa 

percepção, a autora recorre à corrente da Pedagogia crítico-reflexiva, baseada 

na práxis de Paulo Freire, pautada na concepção histórico-cultural. Recorda 

que a reflexão está condicionada à ação, a qual, por sua vez, resulta no 

engajamento do ser humano à transformação, condicionado ao processo de 

conscientização e emancipação, e também na teoria crítica, desde que ambos 

os posicionamentos se confluem. 

Mesmo constatando que alguns projetos desenvolvidos deram maior 

ênfase à dimensão ecológica da sustentabilidade (SACHS, 1993) e com 

práticas diferenciadas entre as abordagens tradicional e crítica da EA, 

constatamos que houve compromisso e engajamento dos professores na ação 

transformadora, a partir dos projetos desenvolvidos nas escolas. Concordamos 

com Tozoni-Reis (2007, p. 1 – 16) que enfatiza a necessidade de que a 

reflexão sobre a prática, na perspectiva da Pedagogia crítica, resulte na 

articulação radical da teoria com a prática social, como vimos nos relatos dos 

sujeitos e nos resumos dos projetos.  

A autora argumenta, ainda, que educar para a transformação, não do 

sujeito individual, mas das relações sociais de dominação, se faz por meio da 

prática social transformadora, que possibilite a construção de relações plenas 

de humanidade. 

Ao contrário das ações pontuais que caracterizam a pedagogia 

tradicional, na EA que trabalha inserida num modelo de educação crítica e 

emancipatória, temos um sujeito engajado social, política e culturalmente, cujo 

objetivo tem a ver com o “agir”, tanto local como globalmente. Vemos uma ação 

mais dinâmica, reflexiva, coerente, no que diz respeito à percepção da 

complexidade das questões ambientais e à busca de formas para prevenir ou 

minimizar os problemas. 



Mesmo com a constatação da ênfase à dimensão ecológica da 

sustentabilidade e o desenvolvimento de práticas diferenciadas entre as 

abordagens tradicional e crítica, como Loureiro (2007), reconhecemos a 

necessidade 

 
[...] de que nos relacionemos na natureza por mediações que 
são sociais, ou seja, por meio de dimensões que criamos na 
própria dinâmica de nossa espécie e que nos formam ao longo 
da vida (cultura, educação, classe social, instituições, família, 
gênero, etnia, nacionalidade etc.). Somos sínteses singulares 
de relações, unidade complexa que envolve estrutura biológica, 
criação simbólica e ação transformadora da natureza. (op. cit., 
p. 65) 

 

Percebemos, ainda, que as dimensões do ambiental, quais sejam, a 

cognitiva (conhecimentos e saberes); a metodológica (habilidades e 

competências); a afetiva (sensibilização para mudanças de atitudes, e 

ressignificação de valores éticos e estéticos, e valorização das relações inter e 

intrapessoais) (GUERRA, 2001); e a dimensão ecosófica (GUATTARI, 1994) 

foram incorporadas à prática de alguns dos professores (as), como 

constatamos nos objetivos do projeto de uma das Escolas Isoladas, bem 

distante do centro da cidade e que atende todas as séries iniciais do Ensino 

Fundamental: 

 
[...] desenvolver atitudes críticas, responsáveis e construtivas 
em relação ao meio ambiente; rastrear os principais problemas; 
refletir sobre as consequências dos problemas ambientais da 
comunidade; valorizar cada um dos componentes do ambiente 
que nos rodeia.(Projeto Escola Isolada Baía do Itajaí) 

 

Além disso, o desenvolvimento dos projetos caracterizou a utilização de 

estratégias didáticas que permitiram à comunidade escolar, estudar e discutir a 

sua realidade, para identificar os elementos de consenso que pudessem 

conduzir à elaboração e à implementação de soluções adequadas para os 

problemas diagnosticados em cada realidade educacional.  

Sobre isso, Imbernón (2005, p. 39) comenta que o eixo fundamental do 

currículo de formação é o desenvolvimento da capacidade de refletir sobre a 

própria prática docente, com o objetivo de aprender a interpretar, compreender 



e refletir sobre a realidade social e a docência, o que também destaca Freire 

(1999), quando se refere à ação-reflexão-ação sobre a própria práxis.  

Constatamos, nos relatos e análise dos objetivos dos projetos, que 

professores(as) e educandos desenvolveram ações apropriadas ao contexto da 

problemática ambiental do local onde a comunidade escolar se situa, e ainda 

foram consideradas as dimensões culturais, econômicas, políticas, ambientais 

e sociais, próprias de cada meio específico. Em alguns dos casos, não se 

perdeu de vista, o contexto global no qual se inseriram os projetos em 

desenvolvimento. 

 

4.1.1.3 Obstáculos e Limites da Implementação dos Projetos  

 

Quanto às dificuldades encontradas na realização dos projetos, nas 

escolas, embora 25% dos(as) professores(as) não tenham indicado nenhuma e 

16,66% não tenham realizado o projeto, naqueles desenvolvidos percebe-se 

que continuam acontecendo obstáculos recorrentes como:  

 

 A falta de compreensão e colaboração dos demais docentes (33,33%) 

 A carência de recursos materiais (16,66%)  

 
As causas dessas dificuldades são destacadas no relato dos(as) 

professores(as) nas entrevistas, que apontam como principais obstáculos: 

 

a falta de incentivo por parte da direção e demais colegas, pois 

tudo que sai da rotina causa insegurança (S5). 
 

Muitos professores não se envolvem o trabalho fica só a cargo 
daquele que elabora (S 1) 

 
apoio dos colegas na aplicação dos projetos (S4) 

 

Nos depoimentos que citamos, evidencia-se que os(as) professores(as) 

atuam em condições pouco favoráveis, pois trabalharam de forma isolada nas 

escolas, e nem sempre com apoio de diretores e supervisores, como foi 

verificado em trabalhos que analisaram os processos de formação continuada 

(GUERRA e TAGLIEBER, 2007; ORSI, 2008, dentre outros). Esses e outros 



trabalhos constatam que, se não houver o envolvimento e a real participação 

de todos professores, as transformações não ocorrerão. 

No entanto, verificou-se que, no decorrer da aplicação das atividades 

nas escolas, as leituras, as discussões e a condução dos trabalhos realizados 

passaram a fazer parte do cotidiano do(a) professor(a) mais crítico e 

transformador,  que está mais envolvido, que se dedica ao tema e conduz sua 

prática de forma coerente com seu discurso.  

Para Imbernón (2005, p. 48), a formação consiste em descobrir, 

organizar, fundamentar, revisar e construir a teoria. È fundamental o 

desenvolvimento de instrumentos intelectuais para facilitar as capacidades 

reflexivas coletivas sobre a prática docente 

Já para o S11, o conhecimento específico mostrou-se necessário e o 

planejamento continuou como primordial para um bom desenvolvimento de 

projetos: 

 
Quando vamos fazer um projeto ou atividade ás vezes nos 
deparamos com duvidas que parecem básicas (S11) 
 
 

Reconhece Pimenta (2002, p.39) que a velocidade com que as 

informações se multiplicam, na sociedade de hoje, não significa 

necessariamente, que se produz algum conhecimento, pois conhecer, mais do 

que obter informações, significa trabalhá-las: analisar, organizar, identificar 

suas fontes, estabelecer as diferenças destas na produção da informação, 

contextualizar e relacionar as informações. Isso deixa muito claro, portanto, que 

a tarefa primordial das escolas assenta-se no ato de transformar informações 

em conhecimentos por meio do planejamento. 

Sobre a superação dos obstáculos e dificuldades explicitados, 

concordamos com Libâneo (2004, p.73) quando indica quais as condições 

ideais necessárias para garantir o exercício profissional de qualidade. São elas: 

 

 Condições de trabalho (recursos físicos e materiais, ambiente e clima de 

trabalho, práticas de organização e gestão); 

 Formação inicial e formação continuada, nas quais o professor aprende 

e desenvolve as competências, habilidades e atitudes profissionais; 



 Remuneração compatível com a natureza e as exigências da profissão.  

 

4.1.1.4 Temas Utilizados nas Práticas Escolares 

 

Quanto aos temas mais utilizados nas atividades em EA, foram bem 

diversificados em relação ao grau de frequência estabelecido, da seguinte 

forma: “sempre”, “frequentemente”, “às vezes”, “raramente” e “nunca”.  

Observamos, no gráfico da Figura 8, que os mais trabalhados foram os 

resíduos sólidos, o desmatamento e a poluição.  

 

Figura 8: Temas mais trabalhados em sala.  

 

Percebe-se que os(as) professores(as) buscam no seu entorno, os 

temas para reflexão e transformação da sua ação. Defendemos a ideia que as 

práticas cotidianas são responsáveis pela construção de novas concepções 

sobre essas temáticas, que são problemas locais, os quais afetam diretamente 

as comunidades.  

Para a incorporação do saber ambiental, nas práticas educativas e nos 

conteúdos curriculares, é necessária uma observação atenta e dinâmica que 

proporcione uma racionalidade ambiental de tal monta que consiga estabelecer 

as bases materiais e os princípios conceituais para a construção de uma nova 

economia fundada no potencial ambiental produtor da sinergia dos processos 

ecológicos, tecnológicos e culturais (LEFF, 2000 p. 36). Desse modo, pode-se 

concretizar o saber específico necessário para o profícuo desenvolvimento da 

ação. 
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Segundo Leff (1999, p.116-7), ainda que, ultimamente, tenha ocorrido 

um desenvolvimento do saber ambiental em várias temáticas das ciências 

naturais e sociais, esses conhecimentos não se incorporaram plenamente aos 

conteúdos curriculares em novos programas educativos, à margem dos quais 

permancem como apêndices, nem sempre respeitados. 

 

4.1.1.5 Estratégias, Recursos Didáticos e Abordagens Utilizadas em EA 

 

Quanto questionados sobre as estratégias que a escola e/ou instituição 

utiliza efetivamente quando aborda as questões ambientais, as principais 

apontadas foram: 

 

 Estudo do meio, 

 Aula expositiva,  

 Leitura orientada,  

 Debates temáticos, 

 Desenho livre.  

 

No que diz respeito às estratégias utilizadas, concluiu-se que elas 

apresentam elementos que não se diferenciam das formas tradicionais de 

transmissão de conteúdo, variando entre aulas expositivas e leitura orientada, o 

que revela a manutenção da herança cultural da pedagogia tradicional. 

É claro que utilizar estratégias de formação com abordagens inovadoras 

é um passo necessário, mas não suficiente. A mudança gradual e evolutiva do 

pensamento e da atuação pedagógica não pode ser simples,mecânica e linear, 

pois, sendo um processo, ocorre nas experiências e nas formações destes(as) 

professores(as), pois suas concepções prévias sobre educação, ambiente e EA 

se refletem em sua prática docente.  

Para que esse conceito se torne mais claro, recorremos a Rucheinsky 

(2002, p. 66) quando ele esclarece que, no campo da Educação Ambiental, 

está mais do que reconhecida a importância vital que o sistema de ensino pode 

proporcionar para aprofundar ou difundir perspectivas e políticas ambientais. 

Isso ocorre, especialmente, à medida que esse espaço em particular, trata de 



aspectos relevantes para refinar as representações sociais e a visão do mundo 

a respeito do meio ambiente e do enfrentamento da crise ambiental.  

No entanto, observamos que é citado como prática contínua, o estudo 

do meio em que a comunidade escolar e extra-escolar estão inseridas e que 

envolve ações como entender o local e promover práticas pedagógicas em 

torno de uma construção dialógica, reflexiva e crítica. 

Por outro lado, não foram destacadas a utilização de estratégias 

inovadoras e tecnologias como os Jogos de simulação de papéis sociais 

(audiência pública, júri simulado, etc.), Trilha ecológica, Mapa conceitual, 

construção de blogs, dentre outras, o que sugere, mais uma vez, a falta da 

associação das tecnologias educacionais com a formação em EA. 

Quanto ao material didático/recurso utilizado com mais frequência pelos 

professores, podemos elencar, na Figura 9, os seguintes: 

 

Figura 9: Recursos didáticos utilizados pelos professores 

 

Verifica-se que os recursos utilizados estão mais vinculados aos livros 

didáticos (51,33%) e aos meios de comunicação (CD ROM, DVDs, jornais, e 

músicas- 41,66%, programas de TV- 33,33%). De acordo com esses resultados 

obtidos, identificamos que os recursos didático-pedagógicos existentes nas 

escolas, como vídeos, DVDs, filmes, promovem uma importante relação entre 

teoria e prática, na perspectiva que a teoria deixa de ser contemplação e passa 

para guia da ação, e a prática torna-se a própria ação guiada e mediada pela 

teoria.  

Importante ressaltar que, durante os cursos aqui mencionados, houve a 

distribuição, aos participantes dos projetos, de material didático como 

51,33

41,66

33,33

0

10

20

30

40

50

60

recursos didáticos utilizados

livros didáticos

CDs, jornais e músicas

programas de TV



cartilhas17 para serem utilizadas como material de apoio, os quais não foram 

citados nas respostas.  

Acreditamos que há a necessidade de incorporar as tecnologias de 

informação e comunicação nas práticas pedagógicas, para levarem os 

professores e educandos a buscarem os conhecimentos e atribuir-lhes 

significado provocando o aprendizado. 

Esse aspecto é reforçado por Guerra & Moser (2008, p. 256) quando 

destacam a utilização e a integração das tecnologias e os seus recursos:  

 
A questão da utilização e integração das tecnologias e seu 
recursos, além de ser um desafio, ocupa uma posição central, 
uma vez que as tecnologias, por um lado podem ser 
entendidas como instrumentos ou ferramentas na mão dos 
professores para melhoria do processo ensino-aprendizagem 
e, por outro, o estudo crítico e sistemático das mesmas mídias 
de comunicação na escola (rádio, TV, Internet) podem ser 
utilizadas para mediar às relações entre a escola e os 
membros dos grupos sociais na formação da cidadania e 
responsabilidade social e ambiental.   
 

Nas aulas, as questões ambientais emergem num processo dinâmico e 

interativo. Os(as) professores(as) declaram que sempre recorrem a 

determinados assuntos que estão sendo trabalhados e que propiciam essa 

abordagem (66,66%%); 41,66% declaram que elas ocorrem, frequentemente, 

durante as aulas, por meio de comentários de notícias veiculados nos meios de 

comunicação  dependendo da disponibilidade de tempo e interesse do 

professor e do aluno; 33,33% dizem que, às vezes, elas ocorrem de maneira 

não regular e não sistemática, embora possam ser programadas no decorrer 

do trabalho educativo, como exemplo: palestras, feiras, trabalhos 

desenvolvidos em datas comemorativas. 

Esses resultados demonstram que o (a) professor (a) compreende a 

necessidade de abordar os temas ambientais e se torna seu motivador, 

provocando e modificando sua prática para atender aos interesses dos 

educandos e do tema trabalhado, pois está convencido que um mundo 

sustentável exige aprofundamento nas questões socioambientais.  

Notamos também que os (as) professores (as) não negligenciam a 

necessidade da construção de um conhecimento local e contextualizado, 

                                                 
17 Um exemplo é a cartilha Mata Atlântica – essencial para a vida, do Instituto Rã-bugio 

(WOEHL JR, et al. s.d). 



considerado um potencial natural e que extraem indicadores para a ação 

pedagógica e para reforçar a inserção da dimensão ambiental, de fato, no 

Projeto Político Pedagógico - PPP escolar. 

Tristão (2007, p. 88) constata que, como professor educador ambiental, 

faz opções por contextos de aprendizagens mais significativos, seja na sala de 

aula, seja fora dela, pois a própria sala de aula é um contexto em que se vive a 

experiência de encontros, de relações, de trocas de saberes e fazeres. Assim, 

esses contextos podem ser permanentemente atravessados pela Educação 

Ambiental. Por mais diferente que sejam as pessoas que constituem um 

contexto, elas têm uma identidade comum de pertença. 

 
 
4.1.2 Categoria das Percepções e Concepções Ambientais 

 

4.1.2.1 Inserção da Dimensão Ambiental 

 

A respeito das atividades desenvolvidas nas escolas, antes da formação 

de educadores(as) ambientais e antes dos dois cursos oferecidos em 

2007/2008, esta pesquisa constatou que, 41,66% dos sujeitos já desenvolviam 

projetos de EA, com o apoio e o estímulo das empresas do município; 16,66% 

não realizavam projetos na escola; e 16,66% se limitavam a diálogos e leituras. 

Esses dados confirmam o que Guerra e Guimarães (2007) declaram: 

embora o censo do INEP\MEC de 2004 tenha levantado que mais de 95% das 

escolas do País “fazem” educação ambiental, reconhecendo como Educação 

Ambiental alguma das ações pedagógicas que realizam e apesar das 

recomendações das políticas oficiais, ainda somos reféns de uma série de 

fatores que emperram o desenrolar das mudanças requeridas: a organização 

disciplinar dos currículos e as inúmeras dificuldades de compreensão de parte 

dos futuros professores ou professores atuais em formação continuada, a 

respeito de como trabalhar, de forma interdisciplinar e transversal, as questões 

ambientais no currículo.  

Para esses autores isso acontece porque, em sua formação acadêmica, 

normalmente ocorre a fragmentação do conhecimento levando ou reforçando 

até concepções antropocêntricas e utilitaristas de meio ambiente, as quais 



acabam se tornando um obstáculo para a formação de uma visão sistêmica a 

respeito da complexidade das questões ambientais e da necessidade urgente 

de seu enfrentamento. 

Quanto aos resultados das duas formações em EA para a prática 

pedagógica, 66,66% dos(as) professores(as) declararam que houve a 

efetivação na sua prática, pois passaram a trabalhar mais com o tema, ou seja, 

as questões ambientais ganharam destaque, no dia a dia, em sala de aula. Isso 

facilitou o diálogo e também a dinâmica dos trabalhos, decorrente da aquisição 

do conhecimento especializado que ampliou a visão, a consciência crítica e os 

valores sobre a natureza.  

Entendemos, então, que a inserção da dimensão ambiental, na prática 

docente, se constitui pela inclusão de novos conceitos que propiciam a 

construção e a ampliação do seu conhecimento científico e de metodologias 

inovadoras, deixando de ser um mero executor de tarefas, com propostas e 

ideias de outros, para tornar-se agente do seu aperfeiçoamento, conforme 

declararam os seguintes sujeitos da pesquisa: 

 

Melhorou a forma de análise dos problemas criando uma visão 

mais crítica dos temas abordados (S3) 

 

Não é tanto pelo plantio, mas a certeza que a plantação melhor 

foi que cada aluno vai colher os frutos do aprendizado (S5) 

 

Passei a trabalhar mais com o assunto. Antes não dava muita 

importância ao assunto. Se desse trabalhava, se não deixava 

sem trabalhar (S1). 

 

Ao analisar essas declarações expressas pelos professores, emergiram 

elementos para avaliar os resultados esperados e relacionados a importantes 

indicativos de mudanças, na prática pedagógica dos(as) professores(as) ,com 

a incorporação de uma pedagogia mais crítica e emancipatória, diferenciada de 

sua anterior ação cotidiana.  

Verificou-se também, nos relatos, uma ampliação da percepção inicial 

dos (as) professores (as) de “meio ambiente como natureza”, para outra 



compreensão desse mesmo meio, a de um “lugar em que se vive” - para 

conhecer, para aprimorar (SAUVÈ, 2005) -. É o ambiente da vida cotidiana, na 

escola, em casa, no trabalho etc. Compreendemos, portanto, as possibilidades 

e os limites apontados por Sauvé (2005), quanto à compreensão das diferentes 

representações de meio ambiente e sua complementaridade, para desenvolver, 

ações em EA, com muito mais eficiência. 

Essa constatação reforça uma das estratégias da formação em EA que 

consiste em explorar e redescobrir o lugar em que se vive, ou seja, o "aqui e 

agora" das realidades cotidianas, com um olhar renovado e, ao mesmo tempo, 

apreciativo e crítico. Trata-se, também, de redefinir-se a si mesmo e de definir 

o próprio grupo social com respeito às relações que se mantém com o lugar em 

que se vive.  

Nessa perspectiva dialética de compreender o real, o indivíduo se 

transforma transformando a sociedade e, reciprocamente, na sociedade em 

transformação, o indivíduo continua a transformar-se, o que supera (sem 

negar) a ideia de que a sociedade é o resultado da soma de seus indivíduos, e 

que para transformar a sociedade temos que primeiro transformar os indivíduos 

(BRASIL, MMA, 2005).  

Como esclarece Morales (2009, p.23), a Educação Ambiental apresenta-

se com a finalidade de preparar profissionais munidos de novas mentalidades e 

valores socioambientais capazes de compreender as complexas inter-relações 

e motivadas a exercer ações reflexivas e críticas.  

Quanto ao fato de, no PPP da escola estarem previstos projetos 

atividades, ações de EA, os(as) professores(as), apesar de confirmarem que as 

ações e projetos de EA, em suas respectivas instituições,  estavam incluídos 

nas políticas públicas do seu município (83,33%), afirmaram desconhecer a 

sua inserção no PPP (16,66%). 

Quanto aos projetos previstos os temas, atividades, ações de EA, de 

2010, as mais citadas, foram identificadas como campanhas escolares 

conforme se apresenta no Quadro a seguir: 

 

 

 

 



PROJETOS DESENVOLVIDOS EM 2010 NO MUNICÍPIO 

 

 Projeto da garrafa pet,  

 Projeto do papel,  

 Projeto de cidadania,  

 Coletas de óleo reciclável,  

 Coleta de sementes, 

 Planta de mudas de árvores nativas,  

 Projeto Pedágio Ecológico, (Distribuição de mensagens) 

 Agenda 21, 

 Gincana da alimentação saudável,  

 Coleta seletiva,  

 Cidadania, valores,  

 Consciência negra, 

 Hábitos e atitudes saudáveis na escola 

 Reciclagem, 

 Compostagem 

Quadro 11: Projetos realizados em 2010. 

 

Como se pode verificar, nos depoimentos das entrevistas realizadas, fica 

claro que, embora no período de formação tenha acontecido uma diversidade 

de temas e projetos, as atividades nos PPP trabalhados nas escolas de 

Itaiópolis, no ano de 2010, estão mais voltados para a temática da reciclagem.  

Nesse sentido, Loureiro (2006, p.11) explica que a reciclagem tem que 

ser pensada como qualquer outra categoria, como relação. Ou seja, para ser 

efetiva, segundo os interesses ambientalistas democráticos, é preciso ser 

problematizada, articulada com aquilo que a define (estilos de vida, padrão de 

consumo e de produção, quem se apropria dos benefícios da reciclagem, etc.) 

e realizada para a transformação das relações e, portanto, da realidade.  

Ficou clara, na ação dos(as) professores(as), a preocupação com a 

destinação dos resíduos sólidos, mas não há uma preocupação com a 

responsabilidade social para o consumo consciente, por exemplo. Isso, para 

Floriani (2010), é fundamental, pois “Educar para a sustentabilidade” é educar, 



moral e responsavelmente, para uma ação social que trabalhe na perspectiva 

do hoje e do amanhã.  

Concordamos com Leff (1999, p.119) que, até agora, a incorporação do 

meio ambiente à educação formal, em grande medida, se limitou a internalizar 

os valores de conservação da natureza. Os princípios do ambientalismo se 

incorporaram através de uma visão distorcida das interpelações dos sistemas 

ecológicos e sociais que destacou apenas alguns dos problemas mais visíveis 

da degradação ambiental.  

Segundo o autor, é consensual entre nós, que a reciclagem é necessária 

e algo presente na dinâmica ecossistêmica. Contudo, concordamos com ele 

que focar a prática educativa nessa temática, desconsiderando os modos de 

produção, distribuição e descarte é ignorar a realidade do “livre mercado” que, 

servindo ao processo de ampliação da acumulação capitalista, é um estímulo 

ao consumismo. 

 O que chama a atenção também, é que os temas do desmatamento e 

da conservação da água, que representavam boa parte preocupação logo após 

os cursos de formação, não mais aparecem como temas geradores durante as 

entrevistas, o que nos leva a questionar a falta de continuidade dos processos 

de formação, acompanhamento e avaliação, após sua conclusão. 

Entretanto, observamos que 41,66% dos (as) professores (as) estão 

convictos de que as políticas públicas do município incorporam as ações 

ambientais, principalmente, por meio da participação da Secretaria da 

Educação.  

Essa citação talvez possa ser justificada, em função dos convênios 

firmados entre a Secretaria com o Projeto Piava, envolvendo professores 

durante o ano de 2006, 2007 e 2008; com a participação das escolas no 

Prêmio Embraco Ecologia, que premia os melhores projetos ambientais 

desenvolvidos pelas escolas; com o Projeto “Verde é Vida” da empresa 

AFUBRA, que oferece cursos aos(as) professores(as) das escolas parceiras e 

fazem a coleta de sementes para o banco de sementes nativas; com a 

empresa RIGESA e o projeto PACA que fornece material didático-pedagógico 

e, periodicamente, cursos de formação aos professores.  

No entanto, nos reportamos a Carvalho (2005, p. 359) quando levanta 

uma série de questões sobre o educador no que diz respeito aos sentidos 



produzidos nas atividades realizadas em contextos de Educação Ambiental, 

tais como:  

 Que tipo de experiência social e ambiental se produz em sua prática 

educativa?  

 Quais percepções sobre as relações individuais e sociais com o 

ambiente já existem e quais estão se construindo junto aos grupos e 

pessoas?  

 Como estas percepções e conhecimentos, as já existentes e as novas, 

se vinculam ao mundo de vida destes grupos, de modo a fazer sentido? 

  Como este encontro entre educador e grupos sociais produz novas 

compreensões do mundo e do ambiente para ambos? 

 

Diante dessas questões, verifica-se a necessidade de entender e 

internalizar, de forma permanente, o fato de que educar para a sustentabilidade 

é um processo permanente, e também de continuar investigando qual a 

percepção de sustentabilidade e as concepções dos professores sobre EA. 

 

4.1.2.2 Percepção de sustentabilidade 

 

Conforme Leff (1999, p.123), na Educação Ambiental confluem os 

princípios da sustentabilidade, da complexidade e da interdisciplinaridade. Sem 

dúvida, suas orientações e conteúdos dependem das estratégias de poder 

implícitas nos discursos de sustentabilidade e no campo do conhecimento. 

Nos relatos realizados pelos (as) professores (as), vemos a necessidade 

premente de a sociedade moderna refletir e analisar os impactos do processo 

econômico e o consumo excessivo, porque entendem a sustentabilidade da 

seguinte forma: 

 

Acredito que seria um meio ou o meio pelo qual tanto a 
sociedade como seus governantes deveriam priorizar as suas 
ações conjuntas e individuais. (S8) 

 



Você aproveitar tudo que a natureza oferece sem destruí-la 
tirando dela só o necessário e repondo o que retirou com muito 
respeito(S5) 
 

Criar um meio sustentável para todos autossustentar-se, 
sobreviver com os meios que são fornecidos pela natureza. 
(S4) 

Com relação a essas definições, pode-se verificar que apresentam 

clareza quanto à sustentabilidade em suas diferentes dimensões: a 

sustentabilidade social, a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade 

ecológica, a sustentabilidade espacial, a sustentabilidade cultural e a 

sustentabilidade política (SACHS, 1993, 2000).  

Morales (2009, p. 60) esclarece que a sustentabilidade aparece como 

um dos eixos norteadores da Educação Ambiental e como um princípio 

importante a ser trabalhado na formação de educadores ambientais, no intuito 

de impulsionar as transformações socioambientais. 

Ao educando, é indispensável ensinar a transformar atitudes e valores, 

que tornem possível o desenvolvimento com um mínimo de agressão ao meio 

ambiente, incentivando certos procedimentos para a sustentabilidade, a 

melhoria da qualidade de vida e a proteção a saúde ambiental, a curto, médio e 

longo prazos; prorrogando o tempo de utilização dos bens e serviços  

ambientais e, dando chance às gerações futuras de também poderem se valer 

deles para atender às suas necessidades.  

Leff (2010) afirma não se tratar de, simplesmente, entender que o 

conceito de sustentabilidade tenha se tornado difuso – coisa que também 

acontece ao não configurar-se seu sentido em teorias, programas e ações 

sociais coerentes –, mas de que, ao final, se criam diferentes definições 

através de estratégias discursivas de apropriação do conceito. 

Para o S2 e o S11 vemos a polissemia dos termos de sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável quando declaram:  

 

Utilizar recursos da natureza, mas sempre preservando para 

dar continuidade para as futuras gerações (S2). 

 

Cuidar do meio em que vive de forma a não extingui-lo 

preservando-o para as futuras gerações (S11). 

 



Observa-se que o discurso dos sujeitos sobre sustentabilidade volta-se 

para o conceito tradicional de desenvolvimento sustentável do Relatório 

Brundtland (1987), ou seja, garantir as gerações futuras, mesmo utilizando os 

recursos. Essa atitude reproduz o conflito e as disputas entre sustentabilidade 

e desenvolvimento, ou seja, o uso e os limites da natureza, em função do 

desenvolvimento, na dimensão econômica. Portanto, promover a manutenção 

e a capacidade de garantia dos bens e serviços da natureza, para as gerações 

futuras, implica a reflexão sobre os limites físicos do planeta, do indivíduo e da 

própria sociedade que necessita consumir para poder (sobre)viver. 

   

 

4.1.2.3 Percepção de Sujeito Ecológico 
 
 

Nessa categoria identificamos, também, na prática desses (as) 

professores (as), uma perspectiva mais crítica em relação à construção e ao 

aperfeiçoamento profissional, características próprias do educador que 

apresentam semelhanças com a noção de “sujeito ecológico” (CARVALHO, 

2001) na EA. Este poderia ser, portanto, um sujeito responsável pelas 

proposições políticas que visem estratégias metodológicas de cada região 

situação ou contexto, promovendo um diálogo multicultural de fontes 

acadêmicas e populares e que potencialize sua perspectiva social mais ampla.  

Para 83,33% dos (as) entrevistados (as) o sujeito ecológico são todas as 

pessoas que ajudam a preservar e cuidar da natureza, conforme vemos nos 

depoimentos: 

é aquele que tem uma visão diferente no meio em que vive, 

destruindo o mínimo possível e conseguindo atingir os 

objetivos de produção(S3) 

 

aquele que vive a educação ambiental em qualquer lugar, em 

casa, na rua, etc. (S4) 

 

Trabalhar e procurar viver o respeito pelo nosso ambiente, isto 

é não usar do discurso, mas também da prática, suas ações e 

tenta mudá-las. (S5) 



 

Essas observações nos remetem a pensar que a constituição do sujeito 

ecológico está focada na necessidade de agir. Cabem aqui algumas reflexões 

e indagações sobre se este sujeito ecológico deve ser compreendido como um 

tipo ideal que se oferece, ao conjunto da sociedade, como o modelo ético para 

“o estar no mundo”.  

Carvalho (2007) comenta que o educador ambiental assume o desejo e 

o compromisso de certa consonância entre sua vida e sua causa, tornando sua 

vida pessoal uma espécie de laboratório de aprendizagem da sociedade ideal.  

Este(a) educador(a) ambiental evidencia um intérprete de seu local e um 

sujeito, por ele mesmo entendido, na sua narrativa ambiental, com um  ideal de 

ser e formador deste ideal na sua ação educativa. Esse entendimento é 

reforçado pelos depoimentos dos sujeitos: 

 

 Aquele que pensa em suas ações e tenta mudá-las conforme 
a necessidade e consciência. (S7) 
 
Este somos nós que devemos ser em nosso consciente a 
pratica da preservação sem que isso seja feito somente em 
datas ou momentos especiais. (S8) 
 
aquele que age sem agredir o meio ambiente me considero um 
sujeito ecológico(S9) 
 
preocupa-se com sua ação(S10) 
 

 

É fundamental o diálogo com as situações de ensino, com os outros e 

consigo mesmo, num processo consciente de interpretação da realidade e de 

compreensão de que o crescimento e o desenvolvimento profissional são frutos 

do compartilhamento de saberes, de experiências, do trabalho reflexivo, 

construído, coletivamente, de forma crítica, consciente, responsável e 

sistemática. 

Esses valores, segundo Leff (1999, p.120), expressam uma nova cultura 

política que está penetrando no sistema educativo formal através da pesquisa 

participante e da incorporação nos conteúdos curriculares. Segundo o autor, a 

politização dos valores ambientais está presente, também, nos projetos de 



educação não-formal que os grupos de ecologistas, as redes de EA e os 

movimentos sociais realizam com a comunidade. 

  

 

4.1.2.4 Concepção de Educação Ambiental 

 

Quanto à concepção de EA, 75% dos professores percebem-na como 

“meio ambiente integrado à sociedade e à natureza”. A compreensão das 

diferentes problemáticas ambientais deve ser a base para a sua solução, 

enfrentamento, ou minimização. Não se trata de, simplesmente, conhecer, mas 

de intervir, participar e propor soluções e caminhos, ao determinado grupo, 

estudar e ter maior clareza de sua ação. Segundo eles (as): 

 

É despertar nos indivíduos os problemas que a nova sociedade 

consumista vem enfrentando como produção de consumo e 

destruição, o que fazer para reduzir este problema e agredir 

menos o planeta e continuar produzindo (S3) 

 

É você conhecer os problemas existentes e procurar cada vez 

mais adquirir informações para manter o meio cada vez mais 

protegido (S5) 

 

Somos parte do meio e devemos entendê-lo (S10) 

 

Voltamos a Freire (1987) com sua pedagogia dialógica que busca as 

interações comunicativas, nas quais as pessoas são ouvidas para estabelecer 

um objetivo comum, de sorte que a participação das ações cotidianas exige o 

aprendizado entre gerações, culturas e hábitos diferentes.  

A Educação Ambiental, na perspectiva crítica e da formação do “sujeito 

ecológico”, como afirma Carvalho (2004, p.157), está no sentido de levar o 

individuo a transformar “valores e atitudes”, pela e para a capacidade de 

“problematizar as questões socioambientais e agir sobre elas.” 

Notamos que os (as) professores (as) desenvolveram uma concepção 

centrada na abordagem conservacionista, ou como natureza (SAUVÈ, 2005), 

na qual a EA tem, como responsabilidade, a preservação ambiental, embora a 

afirmação também permita indicar um novo olhar que, como educadores, os 

sujeitos têm acerca  do seu entorno, como afirmam: 



 

O estudo de tudo que nos cerca que deve fazer parte do dia a 
dia do professor. (S1) 
 
Uma nova atitude e maneiras de ver e ter o ambiente melhor e 
com qualidade(S12) 
 

Para Sauvè (2002, p.1-4), este modo específico se ser no mundo se 

constitui na sua interação com a compreensão das múltiplas relações que o 

formam e à realidade na qual se insere. 

A Educação Ambiental questiona as tendências mais gerais da 

educação contemporânea, em métodos ditos modernos e sem a reflexão 

crítica. O desafio é sair da ingenuidade e do conservadorismo propondo 

alternativas sociais pautadas na sustentabilidade, de modo a contribuir para 

uma discussão contemporânea sobre as concepções vigentes da educação, 

que desconsideram a complexidade do cotidiano neste século que se inicia. 

Concordamos com Angélica Morales (2009, p.164), que percebe a 

concepção de Educação Ambiental mais voltada para a corrente da teoria 

crítica. A percepção da relação entre o ser humano e a natureza também está 

focada na necessidade de ser independente e, ao mesmo tempo, 

complementar-se, pois o ser humano deve ser integrado à natureza, cujas 

ciências específicas necessitam dialogar com aquelas mais gerais, da 

sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Este estudo teve a finalidade de caracterizar como os(as) 

professores(as) que vivenciaram os processos de formação em EA, no 

município de Itaiópolis-SC, inserem a dimensão ambiental em suas práticas 

docentes, após um processo de formação continuada realizado em 2007/ 2008. 

O que causava desconforto e incômodo na época da oferta destes 

cursos era a falta de acesso às informações e a necessidade de parcerias mais 

estreitas com as universidades para a formação e regulação de políticas 

eficazes e comprometidas com a continuidade do processo de formação 

profissional. A Educação Ambiental deve ser tratada como política pública e 

não como política de governo: as políticas públicas devem garantir e favorecer 

processos de formação continuada de professores, sendo que estes devem 

estar de acordo com as demandas e especificidades locais. 

A partir dos resultados coletados em Itaiópolis-SC, concluímos que os 

professores(as) educadores(as) ambientais necessitam estar cada vez mais 

preparados para re-elaborar todas as informações que recebem, 

principalmente as socioambientais, para decodificarem e socializarem, aos  

educandos e à comunidade, a expressão dos significados em torno do meio 

ambiente nas suas múltiplas determinações e intersecções. 

Pelo que foi apresentado na pesquisa, conseguimos perceber, nos 

relatos desse grupo de 12 professores (as), alguns traços que os identificam 

com a figura do “sujeito ecológico”, ou seja, aquele que tem como ideal ser 

formador para intervir, do modo mais apropriado, nas múltiplas facetas da 

relação com o mundo, transformando a educação para uma concreta ação 

reflexiva. Com isso, acreditamos que também podemos enquadrá-los ao perfil 

de “sujeitos ecológicos”, na concepção de Carvalho (2004), uma vez que eles 

trabalham com ensino e desenvolvem suas atividades voltadas para a 

discussão da relação sociedade-natureza e da problemática ambiental. Ao 

voltar-se para reconhecer a realidade local com o levantamento dos problemas 

como: a conservação da água, desmatamento, saneamento básico e o uso dos 



agrotóxicos, observamos professores (as) engajados(as), desenvolvendo na 

práxis, sua capacidade de reflexão, argumentação e ação. 

A esse propósito, Morales (2009, p.146) ensina que, para contribuir na 

discussão e no processo da incorporação promovendo o enraizamento da 

dimensão ambiental nos sistemas educativos, a formação de profissionais é um 

dos requisitos para se construir uma nova racionalidade socioambiental e, por 

conseguinte, instaurar a ambientalização18 nos processos educativos. 

Comparando a análise dos questionários aplicados e a interpretação dos 

relatos das entrevistas, verificamos que o processo formativo em Educação 

Ambiental, associados a projetos educativos, oportunizou a vivência e a 

construção de um novo caminho para abordar a temática ambiental trabalhada, 

tradicionalmente, de forma convencional e conservadora. 

No entanto, em alguns projetos executados, verificou-se que a EA 

continua sendo tratada de forma tradicional e conservadora, ainda que seja 

entendida como atividade social de aprimoramento pela aprendizagem e pelo 

agir, ajudando os sujeitos a perceberem que há soluções para enfrentar, 

prevenir ou minimizar os problemas ambientais em nossa realidade.  

Assim, apesar dos resultados significativos, que expõem o envolvimento 

de professores(as) do município no desenvolvimento de projetos significativos 

para seus educandos e comunidades, pelo que se constatou na realidade dos 

temas que estão sendo desenvolvidos, hoje, nas escolas, os esforços ainda 

não foram suficientes para institucionalizar e consolidar a inserção da 

dimensão ambiental nas práticas docentes e nos currículos das escolas de 

Itaiópolis-SC.  

Verificou-se que, em 2010, os projetos estavam mais voltados para a 

reciclagem, sem uma reflexão crítica sobre as causas da geração de resíduos 

e da responsabilidade social de cada um(a), não restando muito clara, as 

                                                 
18 De acordo com alguns pesquisadores da Rede de Ambientalização Curricular do ensino 

superior (ACES) as características de um curso ambientalizado são: 1. Compromisso para a 
transformação das relações sociedade-natureza; 2. Complexidade; 3. Ordem disciplinar 
(flexibilidade e permeabilidade); 4. Contextualização local- global-local e global -local- global; 5. 
Considerar o sujeito na construção do conhecimento; 6. Considerar os aspectos cognitivos e 
afetivos das pessoas; 7. Coerência e reconstrução entre teoria e prática; 8. Orientação de 
cenários alternativos; 9. Adequação metodológica, 10. Espaços de reflexão e participação 
democrática. (OLIVEIRA e FREITAS, 2003, In: JUNYENT et al. 2003). 



preocupação pela continuidade dos trabalhos desenvolvidos no período da 

oferta dos cursos. 

Perguntamos então: Será que esses cursos realmente provocaram, nos 

professores(as), mudanças significativas para sensibilizar a comunidade a 

abraçar a nova cultura  da sustentabilidade em suas diferentes dimensões?  

Verificamos que a escola passa, lentamente, a contribuir para as 

mudanças que encaminhem a sociedade ao enfrentamento da problemática 

socioambiental local e global. Os projetos desenvolvidos, no período de 2007/ 

2008, atingiram faixas bem diversas de níveis escolares. Da mesma forma, 

houve a movimentação, nas comunidades, com o estudo da conservação da 

água e da proteção da biodiversidade, vinculados aos cursos específicos de 

formação. A demanda dos temas ambientais contribuiu para a mudança da 

percepção no aspecto socioambiental. 

Verificamos também que a abordagem da dimensão ecológica provocou 

um movimento importante e necessário, mas que não é suficiente. O processo 

de formação continuada constituiu-se num passo importante e essencial de 

geração de dados para o município e para outras esferas das políticas 

governamentais, provando, também, a necessidade de investimento na 

formação de professores(as) educadores(as) ambientais.  

A mudança de atitude pessoal e a proposição para mobilizar a escola e 

a comunidade não precisam apenas da legislação, mas sim de uma postura 

que vai além dos estímulos da formação continuada. Precisa contar, também, 

com as experiências dos docentes. Freire (1979) afirma que é importante supor 

mudança naquele que reflete sobre sua prática e, desse modo, produz sua 

nova ação. 

Diante dos obstáculos levantados pelos(as) professores(as) para a 

realização dos projetos nas escolas,  concordamos com Taglieber (2005, p. 2) 

quando ele afirma que uma possibilidade de melhoria do processo de formação 

seria o acompanhamento sistemático dos professores pelos pesquisadores das 

universidades e gestores educacionais, na organização de cursos, na formação 

de pequenos grupos nas escolas (professores, alunos e pessoas da 

comunidade) e na participação dos professores(as) e gestores(as) nos grupos 

de pesquisa das universidades. Isto estimularia discussões sobre a 

problemática socioambiental e sua inserção nos projetos político-pedagógicos, 



bem como a reflexão sobre suas práticas nas escolas e o desencadear de 

ações coletivas nas comunidades, potencializando os processos de mudança 

requeridos pela EA. 

Em Itaiópolis - SC, o processo de formação em EA, ocorreu em espaços 

e tempos que permitiram a reflexão sobre a prática e as experiências com o 

olhar voltado para aprender a ler o mundo, os indícios e o aleatório. 

Evidenciou-se a necessidade do saber científico para a prática pedagógica 

crítica e emancipatória, construtora de uma educação dos valores e da 

responsabilidade para a ação social, tendo como norte, as perspectivas do hoje 

e do amanhã.  

Como Tristão (2010, p. 155), entendemos que, nesse sentido, a 

educação para a formação de valores sustentáveis ocorre para além da escola. 

Portanto, o papel da Educação Ambiental crítica e emancipatória é ligar, 

conectar e associar vida e ambiente, conhecimento e vida, com respeito às 

diferenças, sem contraposição à igualdade, para a produção de culturas, de 

pertença à natureza e ao planeta, com a finalidade de se alcançar um nível 

adequado de sustentabilidade, na comunidade local, o qual contribua, ao 

mesmo tempo, com os objetivos em escalas nacional e global. 

A ênfase do processo nos parece ser a formação continuada para 

perceber as relações inter e transdisciplinares que se estabelecem entre as 

áreas do conhecimento como um todo, enfatizando uma formação local/global 

e buscando marcar a necessidade de enfrentar a lógica do mercado, da 

exclusão e das desigualdades sociais. 

Nesse sentido, o papel dos professores (as) educadores (as) ambientais 

é essencial para impulsionar as transformações de uma educação que assume 

um compromisso com a formação de valores de sustentabilidade, numa 

perspectiva coletiva. 

Segundo Sauvè (2004, p. 6) devido à multiplicidade e à diversidade dos 

objetivos e da necessidade de ampliar a intervenção de cada um, nos 

contextos específicos, o campo da educação ambiental é imenso e complexo. 

Assim, a formação de educadores, de mestres, de professores, de animadores 

ou de dinamizadores em matéria de educação ambiental é, certamente, 

urgente. 



Finalizando esse estudo, recorremos à declaração de Libâneo (2004), 

segundo a qual, o professor será tanto mais competente quanto mais souber 

imaginar, refletir e articular as condições que possibilitem, aos educandos, 

aprender melhor e de forma mais duradoura, bem como desenvolver suas 

estruturas cognitivas e seus recursos de pensar e agir, de modo a se 

constituírem como sujeitos pensantes e críticos, ou seja, competentes. 

É necessário que a formação em EA também incorpore uma 

perspectiva, na qual a ação educativa ocorra entre os futuros professores ou 

entre professores em fase de atualização de conhecimentos. Essa perspectiva 

aponta para a necessidade de uma parceria efetiva entre as universidades e 

seus programas de formação profissional e de pós-graduação com os gestores 

e escolas da educação básica, de forma a possibilitar a articulação entre a 

formação inicial e a continuada. 

 O professor, ao formar alguém, também se forma e, sobretudo, se 

transforma. Para que essa múltipla transformação ocorra, a ambientalização 

curricular precisa assumir o seu papel de protagonista durante o processo 

formativo, ao lado das dimensões científicas e pedagógicas que o constituem, 

de forma a possibilitar uma formação ambiental que seja, efetivamente, crítica, 

emancipatória e reflexiva. 

Ao chegar no final deste trabalho aprendemos que  não foi suficiente 

todo o esforço empreendido. É necessário compreender as limitações entre os 

resultados, as expectativas e as efetivas aplicações que tem muitos fatores 

interferindo entre os movimentos escolares.  

Sugerimos que o município estabeleça e continue estabelecendo 

parceria com as universidades para a oferta de formação continuada para os 

professores da rede porque, avaliando o impacto dos projetos, observamos que  

os professores conseguiram atingir com seu trabalho pedagógico, um nível de 

qualidade superior na aprendizagem, o que pode ser uma das hipóteses do 

elevado desempenho demonstrado pelos atuais índices do IDEB da educação 

municipal. 

Particularmente, pretendo buscar a articulação entre desenvolver ações 

e agir com maturidade na conduta individual e comunitária a partir deste estudo 

para atender os princípios da Educação Ambiental crítica e emancipatória. 



Concluímos então que precisamos, enquanto professores educadores 

ambientais, dispor de um determinado conhecimento científico sobre a 

problemática ambiental e desenvolver habilidades mentais para analisá-las; 

além de desenvolver a reflexão crítica para reconhecermos quais são as 

possíveis influências das nossas atitudes individuais, sociais, política e 

organizativas, sobre as questões socioambientais e, ainda, sermos conscientes 

e responsáveis com as atitudes que devemos tomar. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 

esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine 

ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é da 

pesquisadora responsável. Em caso de recusa você não será penalizado (a) de forma alguma. 
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SC 2007-2008. A DIMENSÃO AMBIENTAL ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA. 

Pesquisadores Responsáveis: Dr. Antonio Fernando Silveira Guerra (orientador), Cleusa 

Hübner Kazmierczak (mestranda)- Telefone para contato: (47) 3366-5020 - (47) 96224857 

Esse trabalho está sendo desenvolvido por uma pesquisadora e mestranda do Programa de 

Mestrado Acadêmico em Educação da UNIVALI. Tem por objetivo verificar se os professores 

que vivenciaram processos de formação em EA no município de Itaiópolis, no período de 2007 

e 2008 continuam inserindo a dimensão ambiental em suas práticas docentes. A pesquisa foi 

dividida em duas etapas, sendo que a primeira consistiu em análise documental. Na segunda 

etapa, as pessoas que aceitarem participar serão entrevistadas, com a finalidade de que a 

pesquisadora possa conhecer como os cursos de formação nesse período contribuíram na 

formação dos educadores verificando suas ações e suas representações sobre EA e 

sustentabilidade. Os resultados serão utilizados para contribuir, implementar e divulgar as 

políticas públicas de educação ambiental na formação de educadores ambientais no município, 

de forma que se cumpra o preceito legal de inserção da dimensão ambiental nos Projetos 

Político-Pedagógicos nas unidades escolares. Sendo assim, espera-se que esta pesquisa traga 

benefícios para a sociedade na medida em que poderá orientar as políticas públicas e práticas 

educativas para a sustentabilidade. Por ser este estudo de caráter puramente científico, seu 

anonimato e os dados obtidos só serão utilizados para os propósitos científicos. Se, em 

qualquer momento, se sentir desconfortável com as questões poderá retirar este 

consentimento. Caso venha a necessitar de maiores informações sobre esta pesquisa, mesmo 

após sua publicação, poderá obtê-las entrando em contato com os pesquisadores. Sendo sua 

participação totalmente voluntária, não haverá direito a remuneração. 

                                   Assinatura do pesquisador:_______________________________ 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

Eu, _____________________________RG______________CPF______________concordo 



em participar do presente estudo. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa e 

os procedimentos nela envolvidos. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento. E, estou ciente que não terei direito a remuneração. 

                                                              ______________, ____ de ___________de 2010. 

Nome: _________________________________________ 

Assinatura (de acordo): ___________________________ 

Telefone para contato: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE B – Roteiro de Entrevistas Para Os Professores 

 

UNIVALI 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu 

Programa de Mestrado Acadêmico em Educação – PMAE 

 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS-SC NO 

PERÍODO DE 2007- 2008: A DIMENSÃO AMBIENTAL ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA. 

Você é parte de nossa pesquisa, por gentileza, responda o que for solicitado.                                                                                    

Obrigada! 

 

1 – Dados pessoais e profissionais: 

Nome: 

Unidade Escolar: 

Quantos anos trabalha nesta UE? 

2 - Indicar que disciplina leciona: 

3.1 (  ) Matemática  3.2 (  ) Língua Portuguesa 3.3 (  ) Geografia  

3.4 (  ) Ciências Naturais 3.5 (  ) Língua Inglesa 3.6 (  ) Artes 

3.7  (  )História 3.8 (  ) Educação Física 3.9( ) séries iniciais ____ 

3.10 (  ) Outra__________   

 

3- Formação/ano:  

4.1 (   ) Médio  4.2 (   ) Magistério 4.3(   ) Superior. completo 

em:_________________ 

4.4( ) Superior em 

andamento 

em:____________ 

4.5 ( ) Especialização 

em_____________________ 

4.6 ( ) Mestrado  em 

__________________________ 

Obs: Por ser este estudo de caráter puramente científico, seus dados pessoais serão mantidos 

em anonimato e os dados obtidos, serão utilizados unicamente com os propósitos desta 

pesquisa. 

 

4 – Você já desenvolvia em sua escola atividades de Educação Ambiental antes da formação 

de educadores ambientais dos dois cursos oferecidos em 2007/2008? Como eram realizadas e 

quem executava? 

 

5- Cite cinco problemas ambientais que ocorrem no município de Itaiópolis. 

1. __________________   3. _________________ 5. ________________ 

2.__________________ 4. __________________ 



 

6– Você participou  dos dois cursos de  formação oferecidos pelo município. Qual sua 

impressão da primeira formação ( Hidrologia para prevenção de acidentes)? O que foi mais 

marcante? Por quê? 

 

7– Na segunda formação o que foi mais significativo para você (Curso Rã-Bugio, Fauna e Flora 

local)? Por quê? 

a)Trilhas interpretativas-; 

b) Visitas às nascentes; 

c) Palestra ¨Fauna e Flora Local” 

d) Outro(a). Qual? _____________________ 

 

8– Relate como foi realizar as atividades de complementação com projetos escolares da 

segunda formação? 

9 – Quais foram as dificuldades encontradas por você para realizar as atividades de 

implantação do projeto na escola?  

 

10– Quais os resultados destas formações em EA para sua prática pedagógica? 

 

11 - Para você qual o significado dos seguintes conceitos. 

 USE O VERSO DA FOLHA SE NECESSÁRIO   

a )EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

 

b) SUJEITO ECOLÓGICO 

 

 

 

c) SUSTENTABILIDADE 

 

 

12. Se você trabalha com seus alunos a Educação Ambiental, quais são os temas 

mais utilizados nestas atividades? Utilize estes símbolos: 

Significados: N- nunca R – raramente AV- às vezes F- freqüentemente S – sempre 

 

a.(  ) biodiversidade  b.(  ) extinção de espécies c. (  ) poluição em geral  

d. (  ) efeito estufa  e. ( ) chuva ácida f.( ) saneamento básico  g. ( ) resíduos (Lixo)  

h.(  ) água. (  )queima de combustíveis fósseis  j. (  ) Desmatamento  



l. (  )mudanças climáticas e aquecimento global m.(  ) Queimadas. n. (  ) Outros, quais... 

 

13- Que material didático/recurso é utilizado com mais frequência nas atividades de Educação 

Ambiental em suas aulas? 

Material didático pedagógico Sempre Eventualmente  Não usa 

01. Livros didáticos    

02. Livros paradidáticos    

03. CDs, DVDs, fitas VHS    

04. Programas de TV    

05. Revistas semanais     

06. Jornais    

07. Artigos científicos    

08. Cartilhas    

09. Sítios na internet    

10. músicas    

11. textos literários    

12. mapas    

13. Outro. Qual?    

 

14. As questões ambientais aparecem nas aulas quando:  

Utilize estes símbolos: 

Significados: N- nunca R – raramente AV- às vezes F- freqüentemente S – sempre 

 

a.(  ) decorrem de determinados assuntos que estão sendo trabalhados e que propiciam esta 

abordagem; 

b.(  ) surgem esporadicamente, de maneira não regular, não sistemática, embora, possam ser 

programados no decorrer do trabalho educativo, como exemplo: palestras, feiras, trabalhos 

desenvolvidos em datas comemorativas; 

c. (  ) ocorrem em conjunto com outras disciplinas ou instituições na forma de projetos; 

d. (  ) são tratados como assunto extraclasse, a serem trabalhados separadamente, pois não 

se encaixam em nenhum dos conteúdos; 

e. (  ) surgem ocasionalmente durante as aulas através de comentários de notícias veiculados 

nos meios de comunicação, que dependem da disponibilidade de tempo e interesse do 

professor e do aluno. 

 

15. Que estratégias sua escola e/ou instituição utiliza efetivamente quando aborda as questões 

ambientais sobre sustentabilidade?  

Estratégias Sim Não Eventualment

e 



01. Estudo do meio    

02. Aula expositiva    

03. Estudo dirigido    

04. Aula passeio    

05. Trilha ecológica    

06. Jogos didáticos    

07. Seminários    

08. Estudo de caso    

09. Saída de campo    

10. Dramatizações    

11. Leitura orientada    

12. Mapa conceitual    

13. Debates temáticos    

14. 

Experimentos(terrários,aquários,maquetes,pluviômetro 

   

15. Mostra de trabalhos na escola - comunidade    

16. Arte-educação com sucata    

17. Palestras em escolas/comunidade    

18.  Distribuição de folders    

19.  Reuniões com conselhos da comunidade     

20. Desenho livre    

21. Entrevistas    

22. Relatórios    

23. Construção de blogs    

25. Uso de softwares educacionais    

26. História oral    

27. Jogo de simulação de papéis sociais (audiência 

pública, júri simulado, etc.) 

   

28. Outra estratégia. Qual?    

 

16 As ações e projetos de EA em sua instituição estão incluídos nas políticas públicas do seu 

município. 

(   ) Sim      (   ) Não      (   ) em parte     (   ) não tenho conhecimento. 

 

17 – Hoje, no PPP de sua UE estão previstos projetos, atividades, ações de EA? Quais e cite 

seus objetivos? 

 

18. Qual é a sua sugestão para que educação ambiental seja vista com a importância que 

merece na vida profissional do professor e na formação do indivíduo em idade escolar? 



                                                                                                                                                               

Agradecemos a sua valiosa participação. 

 

 

 


