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RESUMO 

 

A presente pesquisa de doutorado foi desenvolvida junto ao Programa de Pós-
graduação em Educação - Stricto Sensu, da Universidade do Vale do Itajaí, na linha 
de pesquisa de Práticas Docentes e pertencente ao Grupo de Pesquisa: Educação, 
Estudos Ambientais e Sociedade (GEEAS). A tese inicia pelo relato da experiência 
vivida pela pesquisadora, utilizando, como suporte, a fenomenologia em Merleau-
Ponty e a simbologia dos quatro elementos - terra, água, fogo e ar - com base nos 

encontro com a formação continuada em Educação Ambiental (EA) e a experiência 
vivida como responsável pelas formações em EA, na Gerência de Educação 
(GERED). O procedimento conduziu à reflexão das ações, a partir das formações 
organizadas, com o objetivo de compreender os processos formativos de 
educadores ambientais, a partir da análise das formações da GERED- Itajaí, no 
período de 2010 a 2012. Para isso, recorre à pesquisa qualitativa, com base nos 
estudos das experiências vividas pelos nove professores (as) educadores (as) 
ambientais participantes (cognominados pedras preciosas) e da própria experiência, 
com relação à formação continuada em EA. Dessa forma, o movimento da pesquisa 
foi explicitado, se estruturando ao longo das narrativas contadas pelas pedras 
preciosas, nas entrevistas reflexivas, integrando a pesquisadora no movimento de 
ser também pesquisada. Com a troca de experiências mediadas pelo diálogo de 
saberes sobre os elementos presentes na constituição de Ser um professor 
educador ambiental foram expressos, neste contexto, os relatos de sentimentos, de 
pertencimento e do exercício constante de reflexão sobre a própria práxis, 
fortalecidos por uma fundamentação filosófica, teórica e metodológica da EA. Como 
síntese do percurso da pesquisa, apresenta a metáfora da mandala sobre os 
elementos constituintes de um processo de formação continuada de EA, na sua 
centralidade, cujos fundamentos dialogam com o aprendizado dos conhecimentos, 
saberes, valores e experiências resultantes entre a pesquisadora e as pedras 
preciosas.  Ela expressa um movimento circular, uma dança de ritmos e cores, na 
qual que cada pétala faz parte de um todo que se complementa, de maneira que a 
formação possibilite uma oportunidade de agir e refletir no contexto vivido, mediado 
pelo diálogo, a fim de realizar práticas educativas que considerem a problemática 
socioambiental, os sentidos, as percepções e as causas desses problemas com o 
objetivo de, coletivamente, buscar alternativas para amenizá-los. Com o movimento 
desta pesquisa, nasce a tese de que, para criar uma formação continuada em 
Educação Ambiental, é necessário que se promovam os tempos e os espaços do 
aprender, do sentir, do experienciar e do registrar os processos vividos pelo 
educador (a), no aqui e agora, com base nos fundamentos filosóficos, teóricos e 
metodológicos que dimensionam as práticas pedagógicas em EA, para estabelecer 
uma conexão entre nossos discursos e nossa práxis como educadores. 

 

Palavras-chave: Experiência vivida, Educação Ambiental, Formação continuada, 
Professores Educadores Ambientais. 
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ABSTRACT 

 

This doctorate research was developed as part of the Postgraduate Programme in 
Education of the Universidade do Vale do Itajaí, in the area of Teaching Practice 
Research, within the GEEAS Study Group (Education, Environmental Studies and 
Society). The dissertation begins with report o
using as support the phenomenology according of Merleau-Ponty and the symbology 
of the four basic elements  earth, air, fire and water  

Environmental Education (EE) and the living experience as the person in charge of 
EE, in GERED (Management of Education in Itajaí  Brazil). The process led to 
reflection on the actions, based on the training carried out, with the aim of 
understanding the training processes of environmental educators, based on the 
analysis of the GERED Itajaí from 2010 to 2012. Qualitative analysis was used, 
based 
own experience of continuing education in EE. Thus, the research was structured 
through the narratives of the educators in reflexive interviews, turning the researcher 
into her own object of research. Through the exchange of experiences mediated by 
the dialectics of knowledge of the elements present in the constitution of being an 
environmental educator, the reports of feelings of belonging and of ongoing reflection 
on self-practice were also expressed in this context, strengthened by a philosophical, 
theoretical and methodological underpinning of EE. As a summary of this research, it 
presents the metaphor of a mandala of the elements that constitute a process of 
continuing education in EE, in its centrality, the bases of which are exchanged 
through the learning of knowledge, wisdom, values and experiences resulting from 

movement, a dance of rhythms and colors, in which each petal belongs to a unity that 
is complemented, so that the formation enables an opportunity to act and reflect on 
the context experienced, mediated by dialog, aimed at carrying out teaching 
practices that consider the socio-environmental issues, meanings, perceptions and 
causes of these issues, in order to collectively seek alternatives to mitigate them. 
With the movement of this research, the theory emerges that to create a create 
continuing education in Environmental Education, it is necessary to promote times 
and spaces to learn, to feel, to experience and to register the processes experienced 
by the educator, through the here and now, based on the philosophical, theoretical 
and methodological ideas that form the basis of the educational practices in EE, 
seeking to establish a connection between our discourses and our praxis as 
educators. 
 

Keywords: Experience, Environmental Education, Continuing Education, 
Environmental Educators 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As questões ambientais vêm sendo debatidas com mais intensidade, nas 

práticas educativas, no sentido do 

sociedades justas e sustentáveis - Artigo 12, das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental  DCNEA (BRASIL, Resolução, 2012), a partir do 

momento em que começamos a sentir, no nosso cotidiano, os impactos negativos 

com relação às mudanças ambientais que ocorrem em ritmo cada vez mais 

acelerado.  

A crise ambiental, representada por problemas ambientais1 causados ou 

agravados pelo fenômeno da mudança climática, a contaminação dos rios e mares, 

o desequilíbrio dos ecossistemas, a erosão da biodiversidade, a desertificação, 

dentre outros, vem alterando, em todo o planeta, comportamentos e modos de vida 

que acabam por desencadear ações e impactos sociais negativos, como a violência, 

as migrações, as ocupações territoriais, a quebra na produção de alimentos, bem 

como outras ações, que acabam por aumentar a vulnerabilidade social, prejudicar a 

saúde das pessoas e as formas de como elas se relacionam entre si e com o 

ambiente que compartilhamos com as demais espécies do planeta.   

 Nesse sentido, é que a Educação Ambiental (EA), como uma dimensão da 

Educação, alcança um espaço privilegiado no campo educacional. Historicamente, a 

sociedade pressupõe que a escola como espaço, e o professor como educador, são 

os possíveis responsáveis para resolver ou minimizar os problemas socioambientais. 

Porém, a inserção da EA na escola, vai além de práticas educativas conservadoras 

na educação, que propõe construções das relações individuais e sociais, filtradas 

por um , as quais 

reforçam seu estilo de vida com uma economia de mercado alicerçada no lucro e no 

prazer imediato gerando, como consequência, um consumo que extrapola a 

capacidade de regeneração dos recursos vitais do planeta. Nesse sentido, 

 
[...] 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 

Considero  e/ou dano social/ambiental, para a qual não 
há nenhum tipo de reação por parte dos atingidos ou de outros atores da sociedade civil, face ao 



14 

 

realidades socioambientais e uma compreensão autônoma e criativa dos 
problemas que se apresentam e das soluções possíveis para eles. (SAUVÈ, 
2005, p. 317) 
 

Esses princípios foram incorporados às políticas públicas em EA do país, e 

aos seus objetivos: 

 
Art. 2º A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade 
intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento 
individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros 
seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a 
finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental. (BRASIL, 
2012, p. 2) 

 

De fato, para trabalhar as questões ambientais na Educação, é necessário 

que o educador ambiental tenha em mente que estará abordando questões que 

exigem mudanças de concepções e representações, transformações sociais, 

mudanças de pensamento, articuladas com mudanças de hábitos, atitudes e 

valores, e a forma de agir do ser humano, consigo mesmo, na relação com o outro e 

com meio em que está inserido  local e global. 

É uma tarefa nada fácil realizar essa transformação, porém acredito2 ser 

possível que ela ocorra. Não pretendo demonstrar ingenuidade, ao abordar o tema 

dessa forma, mas apontar o quanto essas questões me tem mobilizado na busca de 

orientações e suportes que me propiciem um alicerce objetivo para contribuir, ao 

atuar na minha função profissional de planejar e promover a formação continuada na 

rede estadual de educação de Santa Catarina, especificamente na Gerência 

Regional de Itajaí  GERED - Itajaí. Sei o quanto esse processo exige um conjunto 

de fatores e atores para poder ser trabalhado.   

De acordo com a Proposta Curricular de Santa Catarina  PC/ SC, de 1998, a 

Educação Ambiental é compreendida como um processo educacional na gestão, no 

currículo, na formação continuada do docente/discente e comunidade

CATARINA, 2014, p. 63).  

Para dar sentido ao trabalho pedagógico do professor, as atividades em EA 

estão longe de se resumirem a vínculos com datas comemorativas, campanhas e 

gincanas de coleta de resíduos, limpeza de rios e praias. A intenção está em se 

promover práticas educativas bem mais conectadas às ações coletivas que visem à 

2 Utilizo a primeira pessoa do singular no início da pesquisa por se tratar da minha história de vida e 
ao encontrar as pedras preciosas (professores educadores ambientais), ocorre a primeira pessoa do 
plural pelo entrelaçamento de nossas vivências. 
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construção de valores socioambientais, por meio de práticas que promovam 

conhecimentos, habilidades e competências válidas para propor soluções ou 

minimizar os problemas socioambientais encontrados nas comunidades.  

Carvalho afirma a seguinte definição para o termo socioambiental : 

 

Um campo de interações entre a cultura, a sociedade e a base física e 
biológica dos processos vitais, no qual todos os elementos constitutivos 
dessa relação modificam-se dinâmica e mutuamente. Tal perspectiva 
considera o meio ambiente como espaço relacional, em que a presença 
humana, longe de ser percebida como contemporânea, intrusa ou 
desagregadora, aparece como um agente que pertence à teia de relações 
da vida social, natural, cultural, e interage com ela. (CARVALHO, 2004, p. 
37, apud SANTA CATARINA, 2014, p. 63) 

 
Sem dúvida, estamos diante de uma série de desafios, cujos conceitos se 

apresentam, constantemente, em processos de construção. Se avaliarmos o simples 

fato de a temática da educação ambiental ser inserida nos currículos de nossas 

escolas, vamos perceber, ao longo da história, o quanto esse campo já percorreu 

para que essa ação se concretizasse. Porém, mesmo com esse avanço, uma série 

de obstáculos se apresenta para a apreensão dos conceitos do saber ambiental, 

bem como para o desenvolvimento de estratégias de ambientalização curricular, 

como exige o desafio das DCNEA, no sentido de que as instituições de ensino, de 

todos os níveis, passem pela transição de se tornarem espaços educadores 

sustentáveis.  

Por outro lado, por interferência das diferentes mídias, as verdadeiras causas 

da problemática socioambiental, entre elas, o consumismo, provocam uma série de 

conflitos, uma vez que individualizam as questões resumindo-as, quase sempre, a 

ações pontuais, como por exemplo, a reciclagem/coleta seletiva; a dualidade entre 

desenvolvimento sustentável/ sustentabilidade, trabalhados equivocadamente como 

sinônimos, ou seja, tanto para o professor quanto para o educando, chegam 

informações desencontradas, e confusões conceituais que aportam, nas nossas 

escolas, sem a devida crítica e aprofundamento, faltando, às vezes, uma 

compreensão dos contextos ideológicos, políticos, culturais e socioambientais que 

envolvem a problemática socioambiental. 

Nesse aspecto, Guimarães (2004) aborda a necessidade de rompermos com 

professores educadores ambientais. Para o autor, na EA necessitamos de uma 
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paradigmas, condições materiais, posturas ético-políticas, op. cit., p. 

48).   

No entanto, a inserção da dimensão da EA ainda é algo relativamente recente 

nos currículos de nossas Instituições de Educação Superior (IES), e como uma 

temática a ser trabalhada nas escolas da Educação Básica. Assim, vivemos um 

momento de muitas preocupações, quando se torna urgente a necessidade da 

formação continuada de professores educadores ambientais. É importante lembrar 

que a EA possui um marco legal recente. A publicação da Resolução nº. 2, de junho 

de 2012, do Conselho Nacional de Educação (CNE), que criou as DCNEA, atende a 

uma antiga reivindicação dos educadores ambientais brasileiros. No que diz respeito 

à formação, destaca-se, neste contexto, o artigo 19:  

 

Os órgãos normativos e executivos dos sistemas de ensino devem 
articular-se entre si e com as universidades e demais instituições 
formadoras de profissionais da educação, para que os cursos e programas 
de formação inicial e continuada de professores, gestores, coordenadores, 
especialistas e outros profissionais que atuam na Educação Básica e na 
Superior capacitem para o desenvolvimento didático-pedagógico da 
dimensão da Educação Ambiental na sua atuação escolar e acadêmica. 
(BRASIL, 2012, p. 7, grifos da pesquisadora) 

  

Ainda sobre essa articulação, a referida Resolução complementa, no seu § 2º, 

o compromisso de as instituições de ensino instituírem políticas permanentes que 

incentivem os professores e lhes deem condições concretas de formação 

continuada, para que se efetivem os princípios e se atinjam os objetivos da EA. 

Com este propósito, é que surgiu esta pesquisa. Um universo que inicia na 

minha trajetória profissional como educadora dos anos iniciais e, nos últimos anos, 

como técnica do Departamento de Educação Básica e Profissional, da Gerência de 

Educação Regional, subordinada à Agência do Desenvolvimento Regional de Itajaí. 

A função técnica que exerço, desde 2003, na GERED, é a de responsável 

pelas questões relacionadas à Educação Ambiental na região, pela formação 

continuada em EA e por todas as questões que requerem articulação entre as 

escolas e a Gerência. Essa função 
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a

Rio Itajaí, e em grupos de trabalho em EA3 regionais e municipais.  

Nesse contexto, a oportunidade se ampliou a partir do momento em que as 

formações continuadas iniciaram uma relação com os pesquisadores do Grupo de 

Pesquisa Educação, Estudos Ambientais e Sociedade  GEEAS, da Universidade 

do Vale de Itajaí  UNIVALI, movimento que considero um marco fundamental em 

minha vida profissional e no anseio de dar continuidade à minha carreira de 

pesquisadora.  

A partir desse movimento, houve uma continuidade das ações, na GERED, 

para o início da minha investigação referente à formação continuada do Programa 

 

Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí (AMFRI), em Santa 

Catarina, dissertação defendida em 2008 junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação  PPGE da UNIVALI.  

Desse contexto, nasceu esta pesquisa, assentada na proposta de investigar 

os resultados dos encontros de formação com os educadores da rede pública 

estadual, de 2010 e 2012, que contaram com a participação do GEEAS, da Univali, 

em parceria com instituições como a Fundação do Meio Ambiente de Itajaí (FAMAI) 

e a Defesa Civil Regional. 

Os temas aventados nas formações foram definidos pelas questões 

pertinentes à sustentabilidade, aos espaços educadores sustentáveis e à formação, 

nas escolas, da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola  

COM-VIDA. A escolha das temáticas estava relacionada aos movimentos dos 

programas Federais e ao desenvolvimento dos estudos realizados pelo grupo de 

pesquisa GEEAS.  

 

A preocupação com a questão da sustentabilidade socioambiental local e 
global, suas causas, conflitos, possibilidades de enfrentamento e análise 
das políticas públicas em EA nos sistemas de ensino, constitui um dos eixos 
de pesquisa e intervenção nos processos de formação continuada em EA 
do Grupo de Pesquisa Educação, Estudos Ambientais e Sociedade 
(GEEAS). (GUERRA et al., 2010, p. 199) 

 

De 2009 a 2013 exerci a coordenação do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental da Região 
Hidrográfica do Vale do Itajaí  GT RH07, vinculado à Comissão Interinstitucional de Educação 
Ambiental - CIEASC, do Estado de Santa Catarina.
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Esse diálogo acerca das temáticas ambientais é um campo de conflitos e 

tensões, desconhecimentos e dessaberes.  Da mesma forma, a produção textual 

sobre a política pública em EA é algo distante da sua efetiva prática pedagógica nas 

escolas, ou seja, uma política governamental envolve o interesse e as ideologias de 

, assim, a sua prática. Como afirma Libâneo (2006. p. 2) 

frequentemente se observa que as políticas educacionais não estão a serviço das 

escolas e dos professores, não decorrem das necessidades e demandas efetivas da 

Guimarães (2004), por sua vez, ao refletir 

sobre a crise da EA, refere que esta se insere na crise dos paradigmas da 

modernidade e -da-

escola, o que ressalta a necessidade de investigar os caminhos para uma efetiva 

práxis d (op. cit., p. 117).  

Nesse cenário de crise, dar atenção à realidade da escola é fundamental, pois 

é nesse universo que se busca, 

 

[...] superar a rejeição a construção de conhecimento não acadêmico 
(pesquisa), passa pela aceitação da validade de outros conhecimentos, 
mesmo que cientificamente não validados. Isto faz parte da transição 
paradigmática proposta por uma educação crítica (GUIMARÃES et al., 
2010, p. 7). 
 

A intenção deste estudo não é apontar os erros ou inviabilidades do processo 

educativo e formativo para a EA, mas sim compreender como as ações desse 

processo interferem nas práticas do professor em sala de aula. Da mesma maneira, 

pretendeu-se entender como elas estão sendo sentidas e interpretadas pelos 

educadores, na busca de processos formativos em EA, os quais contemplem uma 

sólida fundamentação filosófica, teórica e metodológica, na expectativa de que a 

escola não fique refém apenas do discurso de reprodução da sociedade capitalista e 

da propaganda das mídias, mas sim que se estabeleça um movimento de ação-

reflexão-ação em toda a comunidade escolar, propiciando-lhe ser geradora de 

transformações que estabeleçam uma cultura de promoção da sustentabilidade, em 

todas as suas dimensões.  

Assim, os fundamentos e os diálogos de saberes perpassam pelos sentidos, 

de sorte que os educadores se sintam mobilizados e se permitam um olhar 

diferenciado para as questões da realidade socioambiental, mantendo-se como 
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parte e como todo do processo educacional, percebendo-se um Ser em 

desenvolvimento, envolvido com o ambiente onde está inserido e constantemente na 

busca de alternativas para minimizar os problemas encontrados.  

Foi ao considerar todo o universo pesquisado, minha trajetória pessoal e 

profissional, o meu vivido, a vivência das formações ocorridas, o relato dos 

educadores e a construção do referencial teórico, que decidi compreender os 

processos formativos de educadores ambientais, a partir da análise das formações 

da GERED-Itajaí, em cujo processo, também me coloco em permanente 

aprendizado. 

É importante deixar claro que a descrição das ações e das pesquisas 

realizadas em torno da formação continuada de professores educadores ambientais 

não tem a pretensão de avaliar o processo de formação continuada, mas sim de 

compreender como contribuíram para a ressignificação das ações dos educadores.   

Assim, algumas questões permeiam a presente pesquisa. Em que sentido as 

formações de EA contribuíram para ressignificar as práticas educativas de um grupo 

de profissionais da educação na GERED-Itajaí? Como um processo formativo de EA 

permite ação/reflexão/ação no contexto socioambiental? Quais os elementos 

essenciais na formação continuada que ampliam a atuação da educação ambiental 

na escola? 

Neste caminhar, propôs-se como objetivo geral de estudo: Compreender os 

processos formativos de educadores ambientais, a partir da análise das formações 

da GERED-Itajaí, no período de 2010 a 2012.  

Esse caminho seguiu alguns passos específicos: 1- Refletir sobre a 

contribuição das formações de EA para ressignificar as práticas educativas de um 

grupo de profissionais da educação; 2- Compreender como um processo formativo 

de EA permite a ação/reflexão/ação sobre/em um contexto socioambiental; 3- 

Refletir sobre os elementos essenciais, na formação continuada, que ampliem a 

inserção da educação ambiental na escola pública. 

Para dar continuidade a este processo, recorri aos fundamentos de Merleau-

Ponty, assentados no princípio de que as pessoas repõem a sua essência no 

contexto de sua própria existência. De acordo com o autor, caminhar por uma 

filosofia que transcenda a atitude natural, 
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É também uma filosofia para ali , antes da 
reflexão, como uma presença inalienável, e cujo esforço todo consiste em 
reencontrar este contato ingênuo com o mundo, para dar-lhe enfim um 
estatuto filosófico. É a ambição de uma filosofia que seja uma 'ciência 
exata', mas é também um relato do espaço, do tempo, do mundo .  
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 1) 
 

Para isso, percorro a pesquisa qualitativa, com base nos estudos das 

experiências vividas pelos participantes e da minha própria experiência, com relação 

à formação continuada. Dessa forma, a pesquisa vai se estruturando ao longo das 

histórias contadas pelos professores, nas entrevistas reflexivas e nas narrativas 

pessoais, que foram integrando o pesquisador no processo de ser, também, 

pesquisado. À vista disso e, de acordo com o que ensinam Lima, Geraldi e Geraldi 

(2015), quando uma narrativa consiste, também, na própria experiência do 

pesquisador, é necessário que sejam estudadas as situações do que viveu, expondo 

hipóteses explicativas. Esse percurso metodológico vai sendo apresentado, durante 

o processo da pesquisa, por se construir via diálogo constante no contínuo 

reencontro com o mundo reconhecido antes mesmo dessas ações se perpetuarem. 

Esse movimento promove a mais íntima relação de descobertas filosóficas sobre 

ser  e estar  neste espaço.  

A pesquisa está delineada em seis capítulos, distribuídos numa estrutura 

específica que possibilita apresentar as experiências de vida e de formação da 

pesquisadora e dos nove professores participantes.  

Assim, no segundo capítulo, trago alguns trechos da história de minha vida, 

em um leve ir e vir  do passado ao presente, narrando minha formação pessoal e 

profissional, com os questionamentos que surgem no percurso do passado para 

constituir as perguntas do presente. Uso, para esse momento, alguns aportes da 

imaginação poética de Gaston Bachelard (1994) sobre a simbologia dos quatro 

elementos, terra, fogo, água e ar, os quais são incorporados como uma atividade de 

extensão da biodanza, sistema criado por Rolando Toro, a qual consiste em uma 

proposta de integração com o cosmo, tendo como base, as vivências induzidas pela 

dança. Esses movimentos fazem parte de minha vida e possibilitam o fluir de muitas 

descobertas de minha história, viabilizando que eu me veja e sinta como me 

constituí professora, formadora e pesquisadora em EA. E pensando poeticamente 

com Bachelard concordo que: 
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[...] o poeta e o gravador dão a mim o mesmo conselho: fazer amadurecer a 
miniatura, jogar com a distância, aproveitar todas as profundidades, 
compreender que a perspectiva é solidária de uma dinâmica do olho, que 
nada é fixo para aquele que alternadamente pensa e sonha (BACHELARD, 
2008, p. 95). 

 

Como o filósofo, acredito que nada é fixo, tudo flui num movimento continuo 

de ir, vir, devir e, dessa forma, no terceiro capítulo me reencontro com os 

educadores que realizaram as formações oferecidas pela GERED - Itajaí. Nesse 

capítulo, apresento parte dos caminhos que percorri para encontrá-los. Foi na busca 

dos documentos das formações abordadas que cheguei à seleção dos educadores 

que fazem parte da pesquisa, apresentando-os pedras preciosas4

cada uma como um ser único, de brilho intenso, contando um pouco da sua história 

de vida, de seu encontro com a EA e seu particular sentir-se um professor educador 

ambiental. 

No quarto capítulo, realizo uma imersão profunda nas formações continuadas 

oferecida pela GERED-Itajaí no período pesquisado, na descrição dos projetos e sua 

execução. Nós refletimos sobre as atividades realizadas, ou seja, todo o movimento 

de construção durante e após as formações, por meio do relato das pedras 

preciosas e de minha vivência como organizadora e também uma das formadoras 

em alguns momentos.  

No quinto capítulo, estabeleço, com essas pedras preciosas, um diálogo de 

saberes sobre os elementos presentes na constituição de Ser um professor 

educador ambiental: suas descobertas sobre o sentimento de amor, o ato de cuidar, 

de sentir-se pertencente para acreditar na construção de sociedades justas e 

sustentáveis e a necessidade de compreensão da reflexão da própria práxis, que 

devem se fazer presentes no processo de constituição de um professor educador 

ambiental.  

No sexto capítulo, as pedras preciosas narram o que foi significativo nas 

atividades de intervenção desencadeadas no processo das formações, o que 

possibilitou a incorporação, em suas práticas docentes, das potencialidades do 

trabalho, como também são aventados os obstáculos irrompidos no decorrer do 

processo, constituindo um diálogo cercado de riquezas, como também exercito a 

Nessa pesquisa, pedras preciosas
professores (as) participantes  Pérola, Esmeralda, Ametista, Ágata, Rubi, Ônix, Coral, Safira e 
Cristal - em itálico, para dar destaque a essas metáforas
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construção dos elementos constituintes de um processo de formação continuada de 

professores educadores ambientais. 

No último capítulo, apresento as maiores expressões do meu vivido e do 

vivido pelos professores educadores ambientais, o que nos marcou no processo de 

construção desta pesquisa, configurando um ponto neste caminhar, a partir do qual, 

abrem-se caminhos que ascendem ao firmamento.  

Também para o homem existem caminhos que conduzem ao céu.

(BACHELARD, 2008, p. 20). 
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“Sonho com uma humanidade que se abraça e 
se beija com alegria de viver, onde a solidão 
não existe como sentimento, onde cada um 

reconhece a sacralidade do outro. Um mundo 
onde poderemos nos conectar através do olhar, 

do abraço e do movimento natural, já que o 
corpo fala em formas mais eloquentes que as 

palavras. E sei que isto é possível, só é 
necessário que não seja o sonho de um só, sim 

a visão de muitos.” 

 

                   

                                                           Rolando Toro 
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2  REFLEXÕES SOBRE UMA EXPERIÊNCIA VIVIDA 

 

 “Nós tomamos em nossas mãos o nosso destino, 
tornamo-nos responsáveis, pela reflexão, por nossa 
história, mas também graças a uma decisão em que 

empenhamos nossa vida, e nos dois casos trata-se de 
um ato (...) que se verifica exercendo-se.” 

 
         Merleau-Ponty (2011) 

 
 

A ideia de refletir, neste capítulo, sobre as minhas experiências de vida e 

profissional está vinculada ao exercício que venho me propondo no tempo presente. 

Cada vez mais sinto o quanto é importante compreender como estou vivendo e me 

relacionando com as pessoas, com o meio em que estou inserida, e de como estou 

me reconhecendo nas minhas escolhas e formas de agir e de pensar sobre a minha 

vida pessoal e profissional.    

Escolho, para este exercício fenomenológico, a retomada de alguns trechos 

marcantes das minhas experiências vividas, por acreditar que o retorno ao passado 

me dá base para o presente. Também concordo com Soares (1991, p. 40) que este 

movim  faço- a partir do presente, pois é este que me 

aponta o que é importante e o que não é; não descrevo, pois; interp  

Nesse movimento, fui compreendendo que esta pesquisa nasceu e passou a 

existir pelo significado das minhas experiências, as quais vêm se constituindo nas 

atividades com a gestão da Formação Continuada de professores Educadores 

Ambientais.    

Dessa forma, o tempo presente de que falo, inicialmente, está vinculado à 

minha atuação como pesquisadora de EA e às ações realizadas por mim, enquanto 

responsável pelas formações continuadas de Educação Ambiental, para os 

professores da rede estadual pertencentes à GERED de Itajaí.  

No entanto, esse processo não está desvinculado de minha vida pessoal e 

social, pois acontece em muitos encontros e reflexões atuais, à luz dos referenciais 

vivências bem sucedidas ou não, me fazendo renascer e aprender a cada instante, 

uma vez que: 
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Nascer é ao mesmo tempo nascer do mundo e nascer no mundo. O mundo 
está já constituído, mas também não está nunca completamente 
constituído. Sob o primeiro aspecto, somos solicitados, sob o segundo 
somos abertos a uma infinidade de possíveis (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 
608). 
 

Nessa grandeza de possibilidades, de relações já estabelecidas, de 

conhecimentos apreendidos ou não, percebo o quanto tenho ainda a aprender, pois 

nunca estamos prontos, somos seres inacabados. Para Freire (1996, p. 53) Gosto 

de ser gente porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado, mas, consciente 

 Assim, me encorajo em alguns 

momentos, pelas lembranças que foram resgatadas e restituídas pelas 

possibilidades de interagir e dialogar com pessoas, em relação a elas e com o 

espaço em que estou inserida, me percebendo, enfim, um ser no encontro com a 

o é a de quem a ele se adapta, 

mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta, para não ser apenas 

op. cit., p. 54). 

Uma das atividades que muito contribuem para a minha percepção e a 

percepção do outro, no mundo, está - 

biodanza5  e que tem me 

 

Com as formações em biodanza sinto-me crescer e me superar a cada 
6 saída externa para o mundo, em um processo de me constituir 

realmente como Ser integrante desse universo, e sinto a força que este movimento 

me proporciona para a transformação da vida e a aceitação ou superação dos 

obstáculos que ela me proporciona. Acredito que as mudanças iniciam por nós 

mesmos, nos transformamos para transformar, assim como somos transformados 

nas complexas relações ser humano-sociedade-natureza-cultura. 

Nas atividades de biodanza, há uma proposta de extensão com base na 

simbologia dos quatro elementos da natureza; terra, água, fogo e ar, trazidos por 

Toro, os quais, embora em caminhos diferentes, mantém um diálogo com o filósofo 

Biodanza é um sistema de integração humana, renovação orgânica, reeducação afetiva e reaprendizado das 
funções originárias da vida. Sua metodologia consiste em induzir vivências integradoras por meio da música, do 
canto, do movimento e de situações de encontro em grupo. Disponível em: http://www.biodanzasc.com/index. 
Acesso em: 31 mai. 2016 ‘Bios’: Vida. A palavra ‘Danza’, de 
origem francesa, significa: movimento integrado, pleno de sentido. A metáfora estava formulada: Biodanza, 
Dança da Vida. (TORO, 1991, p. 5) 
6 A vivência é uma experiência inevitável que comunica um conteúdo preciso de sensações e de percepções, e 
que anula a distância entre aquilo que sente e a observação do próprio sentir. Esta experiência implica uma 
forma de consciência, segundo Merleau-Ponty, e tem legitimidade cientifica (TORO, 2002, p. 32). 
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da criação artística, Bachelard7. Faço usos dessas simbologias para representar as 

lembranças que ressignificam a minha história de vida como educadora ambiental, 

salientando, porém, que a referência aos quatro elementos representa parte do 

relato de minha experiência vivida, não sendo, portanto base desta pesquisa, 

embora todo vivido nos constitua e, por conseguinte, liga-se à experiência e à 

vivência enquanto educadora ambiental de, continuadamente, examinar com um 

olhar novo as imagens fielmente amadas, tão solidamente fixadas na minha 

memória que já não sei se estou a recordar ou imaginar quando as reencontro em 

meus devaneios  (BACHELARD, 2013b, p. 2). 

É este sentido de reexaminar que escolho para recordar e resgatar, na 

memória, a solidez das experiências vividas e a referência simbólica dos quatro 

elementos fundantes da vida na Terra, no intuito de, ao recordar o vivido, tornar os 

devaneios, caminhos para as realidades das mudanças pessoais e educacionais tão 

ansiosamente buscadas ao longo de todas as vivências e experiências que me 

constituíram e solidificam minha escolha pela EA. Concordando com Silva (2 é 

preciso viver com a criança que fomos, pois ela nos fornece uma consciência de 

raiz, na qual toda árvore do ser se reconforta, ou seja, somos acompanhados por 

nossos devaneios de infância por toda vida  (SILVA, 2014, p. 82). 

 Este sentimento de raiz, de pertencer, de memória do vivido, reconstitui e 

alicerça a minha compreensão da fundamental importância da EA em minha 

trajetória pessoal e profissional; já, o conviver da biodanza deu-me a possibilidade 

de compreender que o processo de ressignificação realizado através das vivências 

alicerça e inaugura um aperfeiçoamento pessoal e profissional próprio da mente que 

se expande e já não consegue mais conformar-se ao seu formato anterior. 

  Para Toro (2013, p. 14), 8[...] A expansão d  

contemporânea . Ainda, para o autor, há muitas obras sendo inauguradas que 

buscam o aperfeiçoamento evolutivo do ser humano. 

 Com os quatro elementos da natureza, Bachelard (2013a, 2013b, 2008, 

2003, 2001) cria um sistema poético compreendido como uma fonte de saúde que 

7 Utilizo, nesta pesquisa, como referencial, ston 
Bachelard, para diferenciar do Bachelard diurno da epistemologia. Segundo Freitas (2006, p. 40), 

autor. 
Baseado nas obras sobre metafísica da imaginação poética, consideramos: A psicanálise do fogo  
(1938), A água e os sonhos  (1942), O ar e os sonhos  (1943), A terra e os devaneios da vontade  
(1947) e A terra e  

m .
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possibilita acesso diferenciado a certas realidades do espírito humano que, talvez, 

pelo modo objetivo, não as acessaria.  Nesse sentido, meio da linha de vivências, a 

biodanza me possibilitou integrar alguns aspectos vividos intensificando a minha 

identidade via outras linguagens. 

Warschauer (2001) também cita os trabalhos de Gaston Bachelard, com 

reflexas em relações simbólicas, chamadas de cósmico, pois unem o micro ao 

op. cit., p. 146). Reflete que o movimento de tratar, simbolicamente, 

traçar uma 

poética do devaneio”, abre oportunidade para contribuir com o amadurecimento de 

novas formas de vida geradoras de aprendizagens significativas, tanto no plano 

individual quanto no coletivo, o que vem ajudar o processo de formação pessoal e 

profissional. 

Na atividade da dança com os quatro elementos, compreende-se que os 

componentes de cada um estão presentes em nossas vidas em diferentes 

proporções. Nessa experiência, para Toro, as maiores dificuldades encontradas em 

nossa existência acontecem quando alguns elementos não podem ser expressos. 

Nesse sentido, represento-os em momentos de intensificação de minha identidade, 

percebendo-os nos processos de atividades com a dança e também naquelas 

exercidas no plano pessoal e no profissional.   

Nas reflexões sobre minha expe  o elemento que 

me reporta a vivências com a fase de minha infância vivida no Bairro Espinheirinhos, 

cuja experiência destaco nas palavras de Bachelard (2003, p. 85): 

 

Uma infância potencial habita em nós. Quando vamos reencontrá-la nos 
nossos devaneios, mais ainda que na sua realidade, nós a revivemos em 
suas possibilidades. Sonhamos tudo o que ela poderia ter sido, sonhamos 
no limite da história e da lenda, [...]. Essa infância, que aliás, permanece 
como uma simpatia de abertura para a vida, permite-nos compreender e 
amar as crianças como se fôssemos os seus iguais numa vida primeira.  

 

A experiência vivida na infância, aqui simbolizada pela terra, permanece como 

essência e base que delimita outras tantas escolhas realizadas vida afora. O 

elemento ério no Ensino Médio, aventura de ir 

para o centro da cidade, contemplando o que destaca Bachelard ao referendar o 

fogo como 
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com , p. 4). Assim, minha escolha pelo 

magistério assemelha-se à contemplação proposta por Bachelard, no sentido de 

escolher a educação e não outro modo de reviver meus devaneios. Para o autor, 

[...] o fogo sugere o desejo de mudar, de apressar o tempo, de levar a vida a seu 

te 2008, p. 25).  

com a experiência da docência. E, por fim, 

de trabalhar na Gerência de Educação, com as questões ambientais e a formação 

continuada em EA. Escolho a água como simbologia de minha atuação apoiada em 

Bachelard, no sentido dado por ele a este componente como elemento de 

transitoriedade, de fluidez, pois [...] a água leva-nos. A água embala-nos. A água 

adormece-nos. A água devolve- op. cit., 2013a p. 136). Essa 

fluidez embala o sonho ao mesmo tempo e na mesma intensidade com que procura 

caminhos, desvios, possibilidades. A água flui em direção ao mar, busca refúgios, 

caça jeitos. Assim entendo a experiência docente do educador ambiental como 

aquele que flui caçando jeitos de tornar real o que só se viveu em sonho. 

Todas essas fases de vida relembradas contribuíram para a minha formação 

pessoal e permanente como professora, educadora ambiental e pesquisadora. É 

nesse movimento de interação entre família, amigos, colegas de trabalho, 

professores e docência que acontecem os encontros de afetos e desafetos, desafios 

e frustações, de alegrias e tristezas, as experiências que fazem parte de mim, de 

minha história, que se constrói na ação como nos remete Tristão (2001): 

 
Assim, seu engajamento pessoal/profissional sugere que o sujeito/professor 
se constrói no exercício e na ação, nas identificações e diferenças, na 
articulação dos encontros e trocas que caracterizam as múltiplas relações 
vividas. Esse enriquecimento constante, o próprio devir da vida, faz com 
que as relações sejam ressignificadas, constituindo as subjetividades/redes 
de significados. (TRISTÃO, 2001, p. 7, grifos da autora) 

 

Neste movimento de mergulhar em minhas vivências, o outro é fundamental, 

pois ele me complementa e assim me vejo em constante formação. Nesse processo, 

me identifico com Lima (2005), segundo o qual, o ato de narrar está na busca por 

novos sentidos que podem ir além de procurar reconstituir os caminhos que já 

percorri. Nesse campo, o pesquisador é aquele que deseja pensar o mundo, o outro 

e a si mesmo para então compreender suas relações, como é próprio do ser que, 
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para Bachelard, [...] é a única criatura que tem vontade de olhar para o interior de 

 7).  

 

2.1 O ELEMENTO TERRA 

 
Tierra  

 
Generosa, madre tierra  

Que todo lo das, 
Que todo lo recibes. 

Todos los frutos de ti salen 
Todos a ti vuelven hechos polvo. 

Madre generosa 
Elemental, eterna.  

Oscura y misteriosa mujer. 
 

Betina Ber  
 

 por mim selecionado, neste momento vivido, por me 

reportar as lembranças de ligação com o espaço onde cresci e vivi: a minha infância. 

Lembranças doces, de muitos mistérios, de vó e vô, de muitas raízes, inclusive de 

contatos com a terra, de muita colheita, de brincadeiras, de vínculos com o ambiente 

aconselha que saiam da terra, que vençam um caos, que encarem, enfim, o sol. 

Pois tod 2008, p. 169). 

Nasci no Bairro de Espinheirinhos, na cidade de Itajaí, na zona rural do 

município. Minha casa estava localizada no mesmo espaço em que moravam os 

meus avós, em cujo sítio meus pais vivem até hoje. Esse nome curioso, de acordo 

com uma pesquisa oral de alguns moradores, deve-se ao fato de se ter muitos 

pinheiros na localidade.  

Fui praticamente criada com os meus avós maternos que cuidavam do sítio. 

Meus pais trabalhavam longe, meu pai era mecânico no Bairro de Salseiros e minha 

mãe trabalhava no Hospital Santa Inês, em Balneário Camboriú, Município vizinho 

de Itajaí. Durante o dia, eram os meus avós que cuidavam de mim. Eu participava 

dos plantios: taiás, carás, batatas-doces, aipim e frutas. Convivia muito com os 

animais: cabras, galinhas, cachorro, gatos e coelhos. 

Relembro que ficava muito triste quando o vô matava os coelhos para comer 

a carne e fazia, da pele, tapetes para a casa. Por outro lado, era uma alegria correr 

morro acima com as cabras, e ver o vô tirar o leite.  
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Lembro-me, também, da plantação de mamão e do carinho que o vô tinha por 

eles, pelas frutas que conseguia colher e a forma pela qual comercializava toda a 

produção.  

Como o sítio era em um aclive, uma das aventuras da infância era subir o 

resentação do momento em que alcançávamos a 

planície do morro onde antes havia uma roça e, de onde, nós podíamos descer de 

alista 9 Era uma farra, principalmente quando meus primos estavam lá em casa.  

Durante grande parte da minha infância me sentia sozinha, sem amigos, pois, 

na vizinhança, não havia crianças para brincar, por isso os brinquedos mais 

marcantes foram as bonecas e o triciclo. 

Os meus sete anos foram assim marcados com o nascimento do irmão e a 

minha entrada para a escola. Lembranças fortes, pois, a partir desses dois 

acontecimentos, muitas coisas foram mudando, muitas descobertas e muitos medos 

se fizeram presentes. Da escola também guardo bons momentos do convívio com 

outras crianças. Tudo cheirava a alegria, os docinhos da cantina, o brincar com 

alguém da minha idade. A grande roda! Ela até hoje me fascina nas aulas de 

biodanza.  

A primeira professora... Ainda lembro com muita dor. Uma relação marcada 

de início com muita confiança de minha parte. Eram flores e presentes dados com 

muito carinho. Porém, me vêm recordações desagradáveis e marcantes acerca do 

processo autoritário de ensino, o que dificultava a formação de minha identidade e 

de minha autonomia. 

Hoje, fico me questionando se, talvez, isso ocorresse pelo fato de eu ter 

dificuldades de aprendizagem e necessitasse de alguns encaminhamentos 

diferenciados para esse processo. Ou então, minha outra hipótese é de que essa 

era mesmo a característica da professora, de não ter paciência, ou formação para 

ensinar aquele que era diferente de sua representação de aluno ideal. Afinal, para 

Bachelard (2001 foi dito frequentemente que a criança reunia todas as 

possibilidades. Crianças éramos pintor, modelador, botânico, escultor, arquiteto, 

caçador, explorador. E o que aconteceu com tudo isso? . Esse questionamento 

A alista é uma expressão da cultura italiana da região. Trata-se de um tipo de instrumento 
construído manualmente pelo meu avó Vicente Pezzini, com madeiras em forma de U., recebia essa 
denominação por não possuir rodas e deslizar sobre o solo. Era usado para transportar capim para 
animais e alimentos, como cana, banana, abacaxi, de uma pequena roça localizada no aclive do 
morro tais. Os produtos eram colocados dentro da alista que era puxada por uma corda.
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reflete como a educação que vivi desejava uma criança idealizada, sem movimento, 

sem vontade, que memorizasse, que copiasse, que seguisse ordens. Foi essa 

experiência que me colocou no movimento contrário de ressignificar o vivido e me 

permitiu compreender o processo de formação continuada com outras 

possibilidades. 

Warschauer (2001) também reflete que os erros das crianças devem ser 

encarados com humor e não com ironia. Nesse processo, orienta que o erro deve 

ser considerado como algo que falta, um conhecimento que ainda não se apreendeu 

e orienta que seja trabalhado com amor. Importante, nesse momento, como orienta 

Barbier (1993, apud Warshauer, 2001), é a escuta sensível do educador, e sua 

disponibilidade em promover ações que exigem cuidados, ou seja, de atitudes 

que favoreceram o desvelamento da formação da pessoa, em vez de provocar 

sentimentos de incompetência, rebaixamento da autoestima, inibir ou mesmo 

bloquear sua capacidade inata para apr (WARSCHAUER, 2001, p. 144). 

Essa percepção de ser tratada diferente, com amor e um cuidado especial 

pela dificuldade que possuía e que poderia superar, só se tornou efetiva na 2ª série, 

quando troquei de professora. Fui alfabetizada por ela, em agosto de 1981, pois o 

afeto e o jeito especial de ensinar, sempre com o cuidado de apresentar muitos 

elogios, sem rótulos negativos, permitiu-me ampliar o processo de minha 

aprendizagem.  

A postura dessa professora em perceber minha desmotivação e acreditar no 

meu potencial, com seu olhar de educadora humana (amoroso, sensível, cuidadoso 

e respeitoso) representava seu conhecimento e suas habilidades profissionais de 

perceber que cada ser é diferente e precisa de tempo e de distintos estímulos, pois 

apresenta concepções diferentes que precisam ser modificadas para que possa 

aprender e, para isso, a mediação da professora é fundamental. Nas palavras de 

Freire (1996, p. 143), 

capacidade científica, domínio técnico a serviço da mudança ou, lamentavelmente, 

 Foi com esse carinho e motivação que segui em frente.  

Hoje, sinto o quanto a infância é uma fase emancipadora. Ela favorece o 

repensar sobre nós mesmos, uma vez que: 

 
Nosso desafio está na matriz da geração de cada ser humano [...]. É um 
oficio que coincide com a própria aprendizagem da humanidade, para lidar 
com a infância, consigo mesma, com seus processos de formação, como 
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sujeitos humanos, sociais, culturais, éticos, estéticos (ARROYO, 2001, p. 
21). 
 

No resgate dessas lembranças que acabam por intensificar alguns 

componentes da minha identidade, 

tive em muitos momentos de minha vida e dos quais tinha esquecido. Toro (2013), 

ao dialogar com Bachelard, fundamenta vários componentes que a imagem do 

elemento Terra nos desperta e que para mim, neste momento, me remete à 

associação com; 

 
 o elemento da terra à caverna, ao labirinto, à gruta e à casa em que 

mora, de certo modo aos temas da segurança.  A terra é o lugar no qual o 
homem vive, onde estabelece os cimentos da sua existência no mundo, 
com base na sua força (TORO, 2013, p. 39, tradução da pesquisadora10). 

 

Assim me vieram à memória, os momentos de como eu gostava de participar 

das atividades culturais, poemas, jogral, teatro, desfile físico, danças, envolvendo 

toda a família.  

Hoje, percebo o quanto era dedicada e sempre disposta a dar o melhor de 

mim. Ainda hoje me vejo assim, gosto dos envolvimentos com ações culturais, amo 

dançar, ir ao teatro, festivais. Hoje, tenho claro como é importante o papel da escola 

para a promoção de espaços culturais de socialização, como parte do aprendizado. 

orizar a escola 

como espaço cultural de socialização, de convívio, de trocas humanas, se a escola 

em que estudaram e se formaram, não equaciona tempos, espaços, atividades de 

 

O bairro em que eu morava e onde até hoje meus pais ainda vivem, não 

possui opções diferenciadas de lazer, levando a comunidade a se envolver muito 

com as festas de Igreja e o campo de futebol.  

riqueza, com os alimentos, com a abundância e o contato com ela é o nosso [...] 

. A atividade prática, fecunda e construtiva  (TORO, 2013, p. 38, 

tradução da pesquisadora).11 Para 

aproxima do gosto de viver, de tudo que pode nutrir nossa vida orgânica.   

10 l elemento de la tierra a la caverna, al laberinto, a la gruta y a la casa en que se vive, en cierto 
La tierra es lugar en el que el hombre vive, donde establece la 

fundación de su existência en el mundo en base a su fuerza (TORO, 2013, p. 39). 
11  u  práctica, fecunda y construc
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Por conseguinte, sinto-me integrada a esse elemento e nutrida com essas 

lembranças, pois elas representam a minha origem, a força que trago dentro de mim 

e simboliza a minha existência, reforçando o solo epistemológico que sustenta 

minhas práticas como professora gestora educacional e formadora de professores 

educadores ambientais.   

ize- me qual é o teu infinito e eu saberei o sentido do teu universo; é o 

infinito do mar ou do céu, é o infinito da terra profunda ou da fogueir

(BACHELARD, 2001, p. 6). 

 

2.2 O ELEMENTO FOGO 
 

Fuego 

Misterioso, llama eterna 
Vida y destrucción. 

Energia primordial y luminosa. 
Fuego que cocinas, que calientas. 

Llama que hipnotizas 
que deleitas, que das luz y quemas, 

que incitas y seduces. 
Llama eterna que iluminas, 
has que mi luz se expanda. 

Quiero ser trueno. 
 

Betina Ber 
 

Com base na filosofia bachelardiana, ness

simbolicamente vem iluminar experiências pessoais vividas na adolescência e 

integradas aos tempos de juventude. Minha 

interpretação é que o ato de acender fogo é um ato de consciência ampliada que 

surge a partir do indiferenciado e se nutre da força materna

tradução da pesquisadora). 12   

 Lembro-me bem de algumas decisões realizadas por mim nesse tempo de 

juventude. Com a continuidade de meus estudos, no Ensino Médio, saí do bairro 

onde cresci devido à falta de oferta escolar na época. Fui estudar no centro de Itajaí, 

nas proximidades da principal rua de comércio, da Igreja Matriz, nos fundos da Casa 

da Cultura.  

12 Mi interpretación es que el acto de encender fuego, es un acto de conciencia ampliada que surge 
desde lo indiferenciado y se nutre de la fuerza . 
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Era uma escola pública muito solicitada pela comunidade, na época, devido a 

sua localização ser de fácil acesso para os alunos vindos dos bairros de Itajaí. 

Lembro que essa mudança realmente não foi muito fácil, principalmente pelas 

dificuldades em construir novas relações, em decorrência do que, eu não me sentia 

bem naquela escola. Sempre pensava que aquele não era o meu desejo. 

Foi um ano marcante. Além de ter ficado em exames, também perdi meu avô. 

Tudo indicava que eu precisava sair daquele espaço. Achar forças para lutar por 

isto, naquele momento, foi uma luta e uma significativa conquista pela minha 

autonomia. Assim ressignifiquei o vivido na época, pelas chamas do fogo, que 

representa a busca por novas danças, em um novo movimento de vida. Percebi-me 

argumentando com meus pais porque queria trocar de escola e convencendo-os que 

aquele espaço não me fazia bem. Lembro que todo o processo de transferência foi 

realizado por mim. Essa experiência lembrada me fez reativar a sensação de 

liberdade e autonomia que tenho e ainda exerço, nos tempos de hoje, para deslindar 

algumas decisões relevantes da minha vida. Para Bachelard (2008, p. 11), 

o calor fornecem meios de explicação nos domínios mais variados porque são, para 

nós, a ocasião de lembranças imperecíveis, de experiências pessoais simples e 

decisivas  

Dessa forma, passei a estudar em outra escola. Fiz a opção pelo curso de 

Magistério com o qual mais me identificava na época. Como imaginava, lá foi 

diferente, me senti integrada, fui bem avaliada pelas professoras em sala de aula e 

tudo transcorreu normalmente até a conclusão do curso. Entretanto, um fato que me 

abalou, durante meu estágio, foi a rigidez de uma professora com seus alunos, me 

trazendo lembranças desagradáveis dos tempos da minha primeira série, o que me 

fez refletir sobre a cristalização do espaço e do tempo de escola, o autoritarismo, a 

falta de afetividade, os rituais, os conhecimentos e os conteúdos reproduzidos de 

forma tradicional e autoritária, o que não era coerente com a formação que o curso 

de Magistério me proporcionava. É o que afirma Arroyo (2000, p. 132-133) quando 

O que é estruturante do perfil de profissional formado não mudou: a 

organização dos tempos, dos espaços, das relações sociais internas, do caráter 

gradeado e disciplinar, do modelo aulista e  

Esses tempos de formação também nos remetem a Freire (1996) que nos 

lembra do discurso da pedagogia bancária, na qual o educador é um mero 

transmissor dos conteúdos, como se fossem depósitos em uma conta bancária, não 
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valorizando a criatividade e a curiosidade do educando, tratando-o apenas como um 

ser sujeitado e, no caso, o educador como um simples repetidor de conteúdo. 

Como educadora, compreendo que as aprendizagens significativas são 

oportunidades de encontros com diferentes linguagens. Assim, as rodas de leitura, a 

poesia, os espaços para expressão corporal e estética e tantos recursos mais que 

vivenciei ao longo de minha formação, me fazem acreditar que é possível tornar a 

docência uma experiência mais humana e sensível, reacendendo a chama do 

conhecimento e revivendo o desafio e o prazer de aprender e ensinar. Referindo-se 

ao mito da fênix que tem a capacidade de renascer das cinzas, para Bachelard  

vida que aumenta pelo único fato que recomeça com forças jovens purificadas pelo 

2008, p. 173). Encontro-me nesse movimento de, ao renascer 

pelo fogo, buscar novas possibilidades de fluir. 

 

2.3 O ELEMENTO ÁGUA 

 

Agua 
 

Fundamental, soy agua 
y me diluyo en ti, eterno amante. 

Soy parte del todo 
y soy rio que se adapta, soy torrente, 

a veces soy cascada. 
Soy manantial sereno, cuando puedo  

 soy lluvia, tormenta que enfurece. 
Lluvia tan amada y esperada. 

Agua, que eres llanto y eres lágrima 
 

Betina Ber 
 

Neste momento de minha vida, 

leitura e a percepção de como ocorreu mergulhar no processo de formação 

profissional, pois  

(BACHELARD, 2013a, p. 199) voz que se traduz da emersão de ser educadora, cuja 

coesão ou coagulação se dilui na escolha de ser professora formadora em 

das margens, no sentido certo, no sentido da água que corre e 

(op. cit, p. 8). Esse elemento me traz o componente da fluidez da vida em uma 

perspectiva de que a [...] 
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gerador da Vida 45, tradução da pesquisadora)13 e simboliza a 

circunstância de conciliar minha história pessoal e meus sonhos, à escolha de uma 

formação mais específica. Comparo esse momento a uma nova gestação, quando 

urge a entrega, o prazer que só uma mãe tem de dar a vida e deixar viver. 

Comecei a lecionar no bairro em que moro, como professora contratada e 

substituta, em uma escola multisseriada, paralelamente à minha formação inicial na 

graduação de Pedagogia, na Univali, no período noturno, iniciada em 1992, e 

concluída em 1995. Pagar a faculdade não era tão fácil, então ser chamada para 

trabalhar foi muito importante, embora tenha ficado evidente que isso fragilizava o 

tempo disponível para o estudo.  

Esperava-se que essa questão da contratação de professores temporários, 

ainda em processo de formação, fosse resolvida com as políticas públicas e as 

diretrizes curriculares relacionadas com a formação. Entretanto, esse círculo vicioso 

continua, como nos esclarece Arroyo: 

 

Uma das características desse encontro de iguais ou de próximos é que a 
maioria dos aprendizes de magistério, de licenciatura e de pedagogia 
trabalha e estuda, tem pouco domínio de seu tempo de estudo, passa o 
mínimo de tempos nos centros. O que reduz o tempo e o peso desses 
tempos socializadores e de convívio social e cultural (ARROYO, 2000, p. 
130). 

 

Esse movimento contínuo entre trabalho e estudo ocorreu durante toda a 

minha formação. Hoje, com um olhar crítico para esse passado, percebo as 

fragilidades dessa opção do trabalho paralelo ao processo de formação, pois não 

houve atividades extraclasses ou culturais que permitissem encontros e debates fora 

da universidade, apenas as aulas tradicionais e os  que enfraquece 

esses tempos e suas possibilidades formadoras. Tudo é pobre na trajetória dos 

p. 130).  

Quando iniciei meu trabalho pedagógico em sala de aula utilizei, como base, 

uma série de técnicas e metodologias que aprendi ainda na formação para o 

Magistério, realizando atividades por projetos, sem separar os conteúdos por 

disciplinas, mas integrando-os nas atividades.  

13 
45). 
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Tudo era muito intenso na época! Trabalhar, estudar, namorar e conhecer as 

disciplinas de estudos epistemológicos, as políticas públicas, a história da educação, 

as metodologias de ensino, entre outros diferentes saberes... 

Sentia dificuldades de relacionar a formação inicial com a prática escolar, uma 

vez que esta estava muito longe da minha prática docente. Sei que o tempo era 

muito curto para aprofundar os estudos, porém percebo que a questão maior, como 

reflete Arroyo (2000), é que há desencontros no papel social e cultural do nosso 

oficio de mestres. Para o autor, as teorias pedagógicas estão distantes dos métodos 

e dos saberes a serem ensinados. 

Minha seguinte experiência profissional foi uma escola multisseriada, onde 

acabei exercendo várias funções: responsável pela escola (gestora, secretaria, 

merendeira), e também professora das quatro séries do Ensino Fundamental. Foi 

um ano de muito aprendizado, muitos desafios e também muitas alegrias.  

Utilizava bastante os livros didáticos para as três séries, mas sempre 

procurava buscar algo diferente para trazer e fazer com meus alunos. Minha 

realização era com a alfabetização, por ser uma turma única por período e pela 

liberdade de montar projetos e criar temas e atividades.  

Naquele ano, pela primeira vez, organizei uma festa junina. Foi um evento 

muito importante, pois, até então, a escola não tinha feito nada com a comunidade, e 

essa festa resgatou as apresentações folclóricas da dança da quadrilha e do pau de 

fita, em parceria com os pais. 

Lembro-me que a escola e a comunidade ficavam próxima ao Rio Itajaí-Açú e 

que essa proximidade era perceptível, ao longo da estrada, pela erosão das 

encostas causada pelo processo excessivo de extração da areia do rio, agravado 

pela ausência de mata ciliar ao longo de suas margens. Era um problema ambiental 

que a comunidade vivia e ainda vive, porém, na época, mesmo percebendo essa 

questão socioambiental, eu não tinha conhecimento suficiente para mobilizar a 

comunidade a também constatar o problema e buscar formas de minimizar essa 

questão e os impactos que ela causava na vida da comunidade. 

 Nesse ínterim, entretanto, mais uma despedida aconteceu e uma nova 

escola me foi oferecida para lecionar. Nessa época, fiz o concurso público estadual 

e consegui ingressar como educadora nas séries iniciais, em uma escola bem 

próxima de minha casa.  
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Assim, a vida fluiu [...] não nos banhamos duas vezes no 

mesmo rio, porque já em sua profundidade, o ser humano tem o destino da água 

2013a, p. 7). 

Durante meu percurso de professora efetiva, recebi o convite para trabalhar 

na secretaria da escola. Tudo que era novidade sempre me encantava. O convite 

partiu da direção e teve o apoio da comunidade onde eu trabalhava e vivia, uma vez 

que era moradora do bairro.  

Foi uma experiência totalmente nova, cuidar da parte burocrática da escola, 

da biblioteca, mas também do pedagógico com professores e alunos, agora em uma 

dimensão bem mais ampla. Na época, o Estado, estava informatizando as escolas 

com relação ao sistema de matriculas, avaliação e contratação de professores. Sair 

do papel para a máquina, incluir educandos e educadores no Sistema SERIE, lidar 

com o computador, foi um grande desafio para mim.  

Naquele mesmo ano, terminei a faculdade de Pedagogia com Habilitação em 

Pré-Escola e realizei o sonho de me casar. Profissionalmente, continuei nessa 

função por quatro anos, mas não abandonei os estudos e fiz uma Especialização no 

Curso de Currículo e Metodologia das Séries Iniciais e Pré-Escola. 

Em 1998, conclui esse curso e fiz minha 

Interdisciplinar: a busca de novos caminhos para a superação das limitações da 

ação pedagógica na pré- onde 

eu atuava e discuti, no trabalho, como foi traumatizante a minha alfabetização, 

propondo um ambiente de várias interações, com ênfase no brincar, um ambiente 

contextualizado sem medos ou restrições.  

Ao retornar à sala de aula, foram intensas as atividades de aprendizagens, 

proporcionando, então, para os meus alunos, oportunidades que para mim já 

estavam mais claras, como a riqueza nos envolvimentos com peças teatrais, danças, 

participação efetiva dos pais no processo educativo e nas atividades culturais, pois 

percebia a falta desses movimentos na comunidade.  

Lembro que realizei atividades com a pré-escola, hoje rotineiras, como a 

, mas também com base na minha formação, organizei visitas a 

visita a pontos turísticos e empresas de Itajaí, Florianópolis, e também a agricultores 

da comunidade. Assim, para enriquecer o repertório de conhecimentos e 
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aprendizado dos alunos, sempre partíamos da problematização e estudo de uma 

temática, promovendo o envolvimento com diferentes linguagens.   

Uma das atividades marcantes - e hoje com um olhar de educadora ambiental 

percebo essa marca durante minha ação docente - foi o problema que tivemos na 

escola, abastecida com água de uma cachoeira existente no bairro, pela falta de 

água potável oferecida pela rede pública. 

Enquanto vivíamos esse problema, no jornal impresso da época, a 

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN), órgão estadual 

responsável pelo abastecimento de água na cidade, anunciava a provável instalação 

da rede de água no bairro. Utilizamos, então, a reportagem para fazer uma pesquisa 

com a comunidade, com os pais dos alunos, cujo resultado foi a elaboração de uma 

carta ao presidente da Casan regional, e o pedido do agendamento de uma 

entrevista que não aconteceu pelo não atendimento solicitado. Hoje, a mesma 

escola do bairro Espinheirinhos, mesmo atingida pela expansão urbana 

desordenada da cidade de Itajaí, ainda não possui abastecimento de água da rede 

pública pela concessionária atual que substituiu a CASAN. 

Essa lembrança foi marcante para a minha formação, uma vez que demonstra 

a possibilidade do diagnóstico e enfrentamento dos problemas socioambientais 

locais e regionais e, diante deles, os obstáculos vivenciados como a dificuldade de 

diálogo com os segmentos governamentais. Esse movimento de mobilização 

possibilita hoje, para mim, uma leitura do papel da escola como um espaço 

educador sustentável, [...] aqueles que têm a intencionalidade 

pedagógica de se constituir em referências concretas de sustentabilidade 

 

Entretanto, concordo com a pesquisa de Steuck (2016, p. 13), junto ao 

GEEAS do PPGE da Univali, compreendendo que a constituição de um espaço 

educador sustentável não pode prescindir da participação dos diferentes sujeitos 

que circulam e interagem no espaço da escola e para além dela. Assim, me 

preocupa quando vejo algumas escolas desistindo do processo de ambientalização 

para essa transição, e deixando de assumir sua função de propiciar conhecimento 

para uma possível transformação. Agora, só iremos conseguir atingir esse objetivo 

via reflexões críticas e mobilização social.  

Muitas lembranças me vêm à mente dessa fase inicial de minha trajetória 

profissional, me trazendo o percurso da minha identidade como professora. Muitos 
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fatos foram paralelamente acontecendo em minha vida, durante esses quatro anos 

de docência.  

Uma grande alegria em minha vida foi o nascimento do meu primeiro filho. 

Pura diluição da minha identidade, ser mãe, geradora de uma vida, ser mulher e 

2013a, p. 119).  

Outra novidade que surgiu foi a proposta de trabalho na Gerência de 

Educação de Itajaí, para assumir como Articuladora de Educação Ambiental, com 

novos desafios a enfrentar, os quais vou trazendo a seguir.  

No momento dessas lembranças, me deparo com algumas reflexões que 

considero importantes para a minha caminhada: Perceber que a minha identidade 

como educadora ambiental foi se constituindo pari passu com a minha prática de 

professora, constituída também pelo aumento da minha sensibilidade com as 

problemáticas da comunidade com a qual convivo até hoje, pelo fato de me sentir 

pertencente a esse espaço, de compreender algumas questões socioambientais 

desse lugar, e pelas releituras que pude fazer neste processo de relembrar a minha 

caminhada. Também pelas questões que não consegui realizar, avançar, as quais 

muito me provocam a prosseguir. Mas, Bachelard Psicanálise do Fogo  me 

impulsiona a sonhar porque segundo ele:  

 
Para um sonhador dos outros elementos, chega a hora extraordinária de dar 
à terra amorosamente acaricida a sanção do fogo, quando, após ter 
misturado terra e água, o artista confia a obra ao forno, para que a terra 
receba as virtudes finais da chama e a súbita leveza aérea de uma matéria 
delicadamente solidificada, então a emoção chega ao auge (BACHELARD, 
2008, p. 71). 

  

Então, nesse movimento de vida, alimentado pela terra, fogo e a água, o 

sonho continua e sopra a voar em novas direções.  

 

2.4 O ELEMENTO AR 

 
Aire 

 
Que me doy, que necesito 

aire, libertad y fantasia, 
alas y deseos y suspiros. 

Tu huelo por el aire que respiro. 
Te huelo em cada flor, en cada lírio. 

Te huelo y te conosco. 
Viendo en las praderas 
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Viento que penetras. 
Viento suave que acaricias, 
que despiertas temporales, 

que agitas los bosques, los trigales 
que incitas eternamente al fuego. 

Betina Ber 
 
 

Para compreender a escolha desse simbolismo e sua dinâmica com minha 

experiência vivida, destaco a ideia, apresentada por Bachelard, do Sílfos (masculino) 

e da Sílfide (feminino). Segundo a mitologia, esses são seres elementais que 

controlam os poderes do ar sendo, por excelência, o simbolismo da leveza, do poder 

es das nuvens, por esta razão 

escolhidos por Bachelard para dar vazão à compreensão do filósofo sobre ser essa 

a representação [...] a sílfide, sem matéria, 

produto do dinamismo aéreo do mais leve dos elementos, o ar natural é o ar livre. 

(BACHELARD, 2001, p. 8). Vai personificar uma das configurações da imaginação 

dinâmica bachelardiana (FREITAS, 2006, p. 43). 

A sílfide é também escolhida por mim para representar a simbologia do 

sonho, do movimento do vento que se expande em busca da leveza e de criação do 

ser aéreo, este ser de leveza aérea, de alegria (BACHELARD, 2001). Nesse sentido, 

Toro (2013) nos convida a ver um dos componentes do ar, por meio do vento, como 

uma energia poderosa de amor e fúria. O ar vincula-se, em nosso corpo, aos 

pulmões, à respiração, à oxigenação do sangue e, consequentemente, à vitalidade. 

A palavra  provém de atman, ar  (op. cit., p. 34, tradução da pesquisadora)14. 

E nessa ação do vento que sopra um novo tempo, surge o desafio de 

trabalhar na equipe de Educação Básica Profissional, ou popularmente chamado de 

Ensino, na Gerência de Educação de Itajaí  GERED, no ano de 2003.  

Nos primeiros dias, iniciei os contatos sobre o que a Secretaria Estadual de 

Educação  SED estava organizando enquanto planejamento para a Educação 

Ambiental no Estado, uma vez que, em cada regional, fora nomeada uma pessoa 

para o cargo de Articuladora de Educação Ambiental, que seria a minha função.  

Iniciei as leituras e estudos 

- AMBIAL, a principal atividade do estado, nesse campo, e tive acesso a uma 

14 El aire se vincula en nuestro cuerpo a los pulmones, a la respiración, a la oxigenación de la sangre 
y, por lo tanto, a la vitalidade. La palab  (op. cit, p. 34). 
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reportagem de dois projetos de pesquisa de mestrado que estavam envolvendo uma 

escola da rede no município de Bombinhas.  

Foi uma fase de muitas reuniões, formações e encontros para compreender 

como o AMBIAL iria atuar, e selecionar as escolas com baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano  IDH, categorizadas pela política de avaliação e do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas e Educacionais  INEP, por meio de 

Sistema de Avaliação da Educação Básica  SAEB, qualificados como requisitos 

para que as escolas recebessem recursos para o projeto. Também fazia parte das 

minhas funções, explicar para a comunidade escolar, o funcionamento desse 

programa, em como planejar, coordenar e executar as ações previstas.  

Esse projeto governamental alinhava-se ao objetivo de promover ações 

socioambientais nas comunidad  atividades 

que despertam para a importância de uma qualidade de vida e ajudam a forjar a 

 (SANTA CATARINA, 2016). Para 

isso, a escola deveria colocar em prática, ações que fossem planejadas e 

dialogadas com o seu Projeto Político Pedagógico - PPP.  

O trabalho pedagógico do AMBIAL se desenvolvia por organizações com 

eixos, complementando uma matriz curricular, da seguinte forma: 

 

A matriz curricular complementar é composta de quatro Eixos Temáticos: 
Arte e Cultura, Iniciação a Pesquisa Científica, Esporte e Linguagem. Essas 
atividades já conquistaram grande aceitação por parte da comunidade, em 

articulam conhecimentos sobre cultura de alimentos a prática de artesanato. 
No período de permanência do estudante, a escola oferece refeições 
preparadas dentro dos princípios agroecológicos. (SANTA CATARINA, 
2016) 
 

Em nossa região da GERED de Itajaí, duas escolas trabalharam com o 

projeto, de 2003 a 2012. Uma escola no município de Itajaí e outra em Camboriú. As 

escolas recebiam equipamentos para manter uma cozinha semi-industrial, com o 

intuito de motivar pais e alunos a prepararem uma alimentação orgânica adequada, 

sem agrotóxicos e a combater o desperdício dos alimentos. Durante a execução 

desse trabalho, recordei das minhas imagens de infância com o meu avô, o carinho 

e o cuidado com a terra, onde a cultura e o cuidado com a saúde dos alimentos 

estavam muito presentes.  



43 

 

A escola, com apoio de instituições estaduais como a Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina  EPAGRI realizou curso de 

culinária para a comunidade. As merendeiras também receberam curso de 

 (op. cit., 2016).  

Essa capacitação foi bem interessante para as merendeiras, pois me lembro 

do acompanhamento que fiz com elas aos locais do curso, Eram fortes as 

sensações de, pela primeira vez, saíram de suas casas para um hotel e outros 

espaços, além de sua comunidade. Sentiram-se valorizadas e felizes ao poderem 

aprender e trocarem experiências com outras pessoas.  

Avalio que essa estratégia foi uma boa iniciativa do Estado, ao tratar as 

merendeiras como agentes educacionais proporcionando-lhes a participação nos 

processos de planejamento e execução das ações da escola. 

Entretanto, com o desenvolvimento do projeto foram surgindo algumas 

limitações em relação à realidade escolar com o processo de construção pedagógica 

e administrativa. Algumas, por falta de recursos para o funcionamento pleno do 

projeto, e outras por questões culturais.  

Com relação às questões culturais, trago a reflexão sobre a possibilidade de 

 

(GUIMARÃES, 2004), na qual o currículo, além de ser orientado por uma proposta 

maior de sistema, passa a ser uma referência para que a própria comunidade 

escolar possa explanar as suas dificuldades e interesses.  

Para esse movimento acontecer com coerência é necessária uma relação 

bem mais próxima entre pais, alunos e professores, ação limitante para o processo, 

pois o trabalho de alguns pais não lhes possibilitava a participação nas oficinas 

oferecidas pela escola e direcionadas à comunidade. Da mesma forma, o processo 

era fragmentado com a própria equipe docente, pois os professores contratados 

para trabalhar no período semi-integral, com as oficinas, e de acordo com os eixos 

escolhidos propostos pelo PPP da escola, faziam trabalhos isoladamente, não 

havendo uma maior integração com os professores efetivos das turmas, ou seja, 

sem que o planejamento se tornasse coletivo e participativo.  

Para mim, uma análise do Projeto AMBIAL apontou fragilidades no processo 

de gestão, pois a dimensão pedagógica dessa função possui fundamentos para 

promover o diálogo, sendo esta uma ação que só poderá acontecer se o gestor criar 
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espaços democráticos de articulação e fortalecimento do processo de ensino 

aprendizagem de forma participativa e que envolvam o coletivo da comunidade 

escolar.  Assim, concordo que: 

 
Essas considerações remetem-nos a pensar na fragilidade da organização 
dos tempos e dos espaços escolares e mostra que a forma como as ações 
de rotina configura o trabalho escolar, simplificam a prática educativa e 
inviabilizam uma gestão democrática. A Gestão democrática só será 
possível se houver uma mudança na organização da Instituição escola, o 
que não é tarefa fácil, posto que aquela envolve não apenas os profissionais 
da Escola mas todo um sistema de Políticas Educacionais de 
gerenciamento da Educação. (GAMA et al., 2015, p. 27) 
 

Nesse sentido, na reflexão de Guerra e Orsi (2008), já era destacada a 

importância do aprender a trabalhar coletivamente como uma nova forma de gestão.  

Outra fragilidade do Projeto AMBIAL se referia às atividades fragmentadas e 

distantes de uma EA que promovesse um olhar para a conservação e a preservação 

dos ecossistemas, da minimização de redução dos danos ambientais e das 

mudanças de atitudes e valores em uma perspectiva socioambiental.  

Por outro lado, a limitação financeira desse Projeto envolvia a estrutura 

organizacional física e administrativa para a formação das turmas no período semi-

integral. Ora, a estrutura física de nossas escolas, na época, oferecia tínhamos a 

oportunidade de criar apenas duas turmas para esse trabalho atendendo, no 

máximo, 50 educandos, oriundos de séries mistas, quer dizer uma turma que 

compreendia educandos de 1º ao 4º ano e outra turma do 5º ao 8º ano. Do 1º a 4º 

ano, formava-se uma turma de 25 alunos e do 5º ao 8º ano, outra de 25 alunos. O 

critério de seleção dos alunos partia dos aspectos de vulnerabilidade social e afetiva, 

dependendo da própria disponibilidade do aluno em querer participar do projeto.  

Administrativamente, também, o número de profissionais era defasado. A 

coordenação pedagógica da escola nem sempre estava disponível para o 

acompanhamento e a supervisão, pois tinha, sob sua responsabilidade, outras 

tarefas e outras ações.  

As cozinhas das escolas, por sua vez, até foram montadas com ótimos 

equipamentos, porém não havia recursos financeiros para custear os alimentos e 

faltava o profissional habilitado para realizar as oficinas destinadas aos pais e aos 

demais interessados da comunidade. O projeto dizia que a escola deveria criar 

parcerias para realizar essas atividades e suprir as carências. Nesse sentido, essa 
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limitação me mobilizava demais, e eu encetava lutas constantes para buscar 

parceiros, empresas, entidades que pudessem colaborar no trabalho.  

Analiso hoje que, na época, acreditava firmemente no projeto, embora 

estivessem muito presentes as suas fragilidades. Eu percebia uma grande 

oportunidade para a escola avançar nas questões culturais e sociais, ampliando o 

currículo escolar para um processo mais humanizador, embora fosse muito restrito, 

o espaço para o trabalho pedagógico com a Educação Ambiental.  

Lembro que houve muitas parcerias, porém, tiveram curto período de 

permanência, o que acabava por deixar o projeto enfraquecido e colaborar para a 

escola desistir de desenvolvê-lo. Nesse sentido, concordo com Arroyo (2001) 

quando reflete sobre as questões das políticas públicas nacionais, que tendem a 

fazer , pelo neoliberalismo, pela 

globalização  

 
Será que a educação, será que a escola é um cata-vento dependendo do 
vento, do norte... gira para norte...? Será que a escola, será que a educação 
enquanto fenômeno educativo social e cultural, que mexe na construção e 
na formação de seres humanos tem que estar sempre perguntando: qual é 
a última moda? [...] Durante muito tempo nos ensinaram isso... Perdemos a 
dimensão mais permanente dos fenômenos educativos na sociedade e 
pensamos, confundimos educação com treinamento como demandas 
especiais. (op. cit., p. 16, 17) 
 

Arroyo, com seus questionamentos, nos provoca pensar a escola de um jeito 

diferente, menos conjuntural e mais permanente, mais situada na cultura em que 

está inserida, bem como nos valores da formação do ser humano. É justamente 

nesses aspectos que a escola poderá avançar nas leituras das questões 

socioambientais locais e globais. 

Hoje, percebo meu trabalho na GERED como um reflexo das ações definidas 

ao sabor dos ventos das políticas governamentais, e me questiono: Como venho 

proporcionando ações de formação continuada advindas desses programas 

governamentais no processo de ressignificação das ações pedagógicas na escola? 

Das suas escolhas cotidianas? Da sua relação com o meio ambiente? Fica a 

pergunta neste processo de resgate de minhas lembranças.  

Ainda, como parte do meu trabalho como técnica da GERED e responsável 

pela Educação Ambiental, é relevante rever uma de minhas experiências mais 

significativas no campo da Educação Ambiental: minha participação no 

planejamento e execução da Conferência Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente 
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(CNIJMA), e percebo que essas indagações ainda persistem, pois também ao nível 

das políticas governamentais nacionais, novamente observo a mesma lacuna de não 

se considerarem as particularidades de cada escola.  

Estas Conferências têm como objetivo exercitar, nas escolas do Brasil, o 

debate para as questões socioambientais, por meio de temáticas que são pré-

estabelecidas pelo Ministério da Educação - MEC e do Meio Ambiente - MMA, os 

quais, em parceria, são responsáveis pela execução da Política Nacional de 

Educação Ambiental - PNEA, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho 

de 2002.  O Órgão Gestor dessa Política conta com o apoio de seu Comitê 

Assessor, tendo como referencial programático o Programa Nacional de EA  

ProNEA, aprovado em consulta pública em 2004.  

São objetivos das Conferências: 

 
Consolidar a institucionalização da Educação Ambiental nos sistemas de 
ensino, por meio de um processo permanente que promova um círculo 
virtuoso de busca de conhecimento, pesquisa e geração de saber e a ação 
transformadora nas comunidades locais (BRASIL, 2007, p. 34). 

 

 Esse processo é organizado pelos comitês estaduais e regionais, com regras 

e planejamento, para serem executados nas escolas, sendo os educadores os 

animadores do processo e os alunos os grandes responsáveis pelas ações. Até 

2014 ocorreram quatro edições das conferências, tendo como resultados cartas 

afirmativas dos estudantes deliberando novas discussões e propostas como: a 

formação, nas escolas, das Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida - 

COM-VIDAS guiadas pela temática das escolas sustentáveis e recursos financeiros 

para a implementação de ações da PNEA e do ProNEA, como foi o caso do PDDE - 

Escola Sustentável (BRASIL, 2013).15  

A Conferência se caracteriza por um processo democrático de escolha e 

debates pelos jovens educandos, sobre as temáticas socioambientais 

contemporâneas, os quais, consequentemente, passam a assumir ações de 

responsabilidade a partir dos temas escolhidos por eles. Esses processos se iniciam 

na escola e se ampliam para as esferas municipais, regionais, estaduais e, por 

último, para a etapa nacional.  

15 As conferências e políticas de governo desencadearam outros movimentos e processos, tais como 
a Resolução n. 18, de 21 de maio de 2013, que dispõe sobre a destinação de recursos financeiros, 
nos moldes operacionais e regulamentares do PDDE, e o Manual Escolas Sustentáveis (BRASIL, 
MEC, 2013, para implementar as ações do programa. 
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Mais uma vez me sentia muito envolvida e comprometida com o trabalho de 

organização das Conferências, pois naquele tempo representavam um diferencial na 

mobilização das escolas e, principalmente, por colocar os educandos como 

protagonistas dos processos de decisão.  

Com o olhar no presente, entendo que é de responsabilidade dos jovens, o 

trabalho de planejamento e organização das Conferências, bem como seus espaços 

democráticos de discussão e de participação. Essas conferências constituíam-se 

numa estratégia de implementação da Política de Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental nas instituições da Educação Básica, com a 

responsabilidade de trazer avanços significativos na interação entre os profissionais 

da educação e o contexto socioambiental e cultural, local, regional e global.  

Mesmo assim, pela experiência vivida, faço minha crítica em relação a uma 

parte da metodologia da Conferência Infanto-Juvenil que estimulava a seleção dos 

melhores trabalhos para a Conferência Nacional. Tenho, desse processo, algumas 

recordações que foram marcantes como, por exemplo, a ação de uma escola 

municipal que promoveu a criação de um parque natural no bairro.  

No momento adequado, era o Coletivo Jovem16 quem realizava as seleções 

e projeto do parque 

natural não foi selecionado para a etapa estadual, pela equipe de avaliação, por 

achar que não seria uma ação concretizada.  

Porém, a escola não se desmotivou e os alunos, juntamente como o professor 

responsável, com muitas lutas, colaboração da comunidade e da imprensa local 

conseguiram sancionar a Lei da criação do Parque Natural de Cordeiros, em Itajaí. 

Esse resultado comprova as fragilidades do processo por não se compreender 

plenamente, toda a sensibilização e comprometimento desencadeados na escola.  

Outra situação também limitante, nesse processo, era o das escolhas das 

ações formatadas de acordo com o eixo trabalhado (fogo, ar, terra e água). Esse 

movimento revelou limites nessas escolhas, muitas vezes não caracterizadas dentro 

da temática escolhida pelos critérios estabelecidos no Programa, mesmo sendo uma 

ação importante para a escola. Mais uma vez, aconteciam fragilidades no processo 

16 É uma das ações estruturantes do Programa Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas  PVCBE. 
Para tanto, deveriam ser viabilizadas formas de esses jovens participarem desse processo, surgindo 
então a ideia de criação de Coletivos Jovens preocupados e atuantes na temática socioambiental. 
Naquela ocasião, adotou-se o nome de Conselhos Jovens de Meio Ambiente que, embora com nome 
diferente, sua concepção estava plenamente sintonizada com a proposta de um coletivo de jovens 
(BRASIL, 2005, p. 9). 
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pela falta de compreensão de parte da equipe de avaliação do contexto vivenciado 

em cada comunidade, o que provocava, em alguns casos, a desclassificação do 

trabalho, por não se adequar aos critérios estabelecidos em um dos quatro eixos. 

Vale ressaltar que todo esse movimento acontecia concomitantemente a 

todos os trabalhos ligados à formação continuada do professor educador ambiental, 

sob minha responsabilidade.  

Nesse processo, trago outro movimento importante da minha experiência 

como pesquisadora em Educação Ambiental. No mesmo ano de 2003, em que 

assumi a função de articuladora de Educação Ambiental17 da GERED, fizemos 

nosso primeiro encontro com professores da Universidade do Itajaí, do Programa de 

Pós-Graduação em Educação, com o objetivo de oferecer uma formação continuada 

em EA para os professores da Rede Estadual. Tratava-se do projeto lemática 

da formação continuada de Professores para Educação Ambiental  Educação 

 Fundação de 

Amparo à Pesquisa e à Inovação do Estado de Santa Catarina - FAPESC, no 

período de 2003 a 2005, e realizado em parceria entre a Univali e a Gerência de 

Educação, sendo ofertado um curso de formação continuada aos educadores da 

Rede Estadual.18 

Minha função era de articulação entre os educadores e a equipe do Grupo de 

Pesquisa Educação, Estudos Ambientais e Sociedade  GEEAS, vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação, participando das formações e 

realizando a mediação entre a universidade e escola.  

Naquele momento, fui convidada pelo coordenador do GEEAS na época, 

Prof. Dr. José Erno Tagileber, a participar do grupo onde permaneço até hoje. Foi o 

momento em que conheci o Prof. Dr. Antonio Fernando Guerra, meu companheiro 

nas lutas pela formação continuada, na GERED, e incentivador para prosseguir os 

meus sonhos, e que foi meu orientador de Mestrado e agora de Doutorado. 

17 A função de Articuladora Ambiental surgiu por uma portaria em todas as Regionais do Estado para 
um articulador ser responsável, principalmente, pelo Projeto de Educação Ambiental e Alimentar  
AMBIAL e as demais ações ambientais de cada Secretaria Regional.  Após dois anos, o governo 
revogou essa portaria desenvolvendo os educadores para sua atividade de origem. No meu caso, 
justificada a importância de atuação e por ter um número reduzido na equipe, eu continuei na GERED 
como técnica, desenvolvendo as mesmas atividades. 
18 O projeto tinha, como objetivo, a inserção da dimensão ambiental no processo de formação 
continuada para Educação Infantil e Séries Iniciais. A formação envolveu 92 professores-
multiplicadores de 33 escolas, de seis municípios da microrregião da Associação dos Municípios do 
Vale do Itajaí (AMFRI), litoral centro-norte de Santa Catarina.
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Ficaram, desses 13 anos de convivência, o aprendizado mútuo e as 

recordações muito significativas do primeiro processo formativo e de intervenção 

que tinha, como objetivo, desenvolver práticas educativas da percepção ambiental 

dos educadores.  

A proposta da formação foi de um Curso de Atualização em fundamentos 

da EA , com planejamento de estratégias voltadas ao diagnóstico de problemas 

ambientais na escola e seu entorno, para executar ações norteadas ao 

enfrentamento dessa problemática, bem como instaurar a inserção da dimensão 

ambiental no currículo por meio de projetos interdisciplinares (GUERRA, 2006).  

É nesse caminhar com o grupo de pesquisa GEEAS, que venho projetando 

meus voos na formação docente em EA, por acreditar em uma formação continuada 

que necessita de conhecimentos específicos, saberes ambientais e valores, em uma 

perspectiva que parte da problematização e da reflexão/ação/reflexão visando uma 

EA crítica, efetiva e viva.  

Essa foi uma das oportunidades vividas pela qual intensifico e compreendo a 

construção da minha identidade como Educadora Ambiental, uma trajetória de 

reflexão no ir e vir, com estudos teórico-metodológicos, experiências e vivências 

concretizadas pela interação entre eu, o outro e o mundo. Da mesma forma, permitiu 

que eu me colocasse no lugar do professor e compreendesse a sua realidade 

formativa e os obstáculos e desafios que enfrenta no cotidiano escolar. 

Enfim, novamente recorro à fenomenologia para compreender melhor esse 

momento, e o entendimento de que: 

 

Eu não sou o resultado ou o entrecruzamento de múltiplas causalidades que 
-me como 

uma parte do mundo como o simples objeto da biologia, da psicologia e da 
sociologia, nem fechar sobre mim o universo da ciência. Tudo aquilo que sei 
do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma visão minha ou de 
uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não 
poderiam dizer nada. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 3) 

 

Sinto que, ao fazer parte de um grupo de pesquisa de um Programa de Pós-

Graduação em Educação que em 2015 completou seus 15 anos, estou intimamente 

integrada à minha experiência de vida e profissional. Nesse sentido, compreendo o 

poder do diálogo no processo da formação continuada dos professores. É por meio 

da conversa, da comunicação que o ser humano se desenvolve e se transforma. 
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 Identifico-me muito com a ideia de Warschauer (2001), quando ela afirma 

que a tarefa de conversar não é tão fácil quanto se pensa, é mais preciosa do que 

se imagina e que ela precisa avançar como prática. Percebo a escola, ainda, com 

uma prática egocêntrica, onde não se valoriza o diálogo como forma de 

compreender o avanço da integração entre as áreas de conhecimento.  

Um dos desafios firmados desde 2006, nos estudos sobre a formação 

continuada do GEEAS, do qual venho participando, é a necessidade ainda muito 

presente de que: 

 
Propostas de inserção da dimensão ambiental requerem, antes de tudo, 
uma reflexão sobre os aspectos e dimensões do processo de formação de 
professores (as) que implicarão outras formas de aprender e ensinar, 
metodologias diferenciadas e, fundamental, uma outra organização que 
quebre com a rigidez disciplinar do sistema escolar, nos sentido de 
possibilitar a interação do grupo de professores das diferentes áreas do 
conhecimento. (GUERRA, 2006, p. 253) 

 

Muitas inquietações e indagações de como as formações continuadas 

poderiam ser integradas à ambientalização curricular na escola, foram se fazendo 

cada vez mais presentes. Nossa missão, como grupo, nos processos de formação, é 

a de provocar nos professores, a reflexão de que a Educação Ambiental, e as 

questões socioambientais não podem ser discutidas apenas em datas 

comemorativas, ou reduzidas a atividades de gestão de resíduos ou instalação de 

ecotécnicas, ou relacionadas a conteúdos distantes da realidade socioambiental.  

A participação nas pesquisas do grupo também me levou a questionar: Quais 

os fundamentos teóricos e metodológicos necessários aos professores e gestores 

da Escola, para a compreensão da inserção da dimensão ambiental no currículo? 

Quais os formadores necessários para implementar o processo? Como conseguir 

recursos? Como manter esse caráter de continuidade do processo de formação? 

Compreendo que essas ações passaram a ser objetivos a seguir.  

Com essas questões fervilhando em minha mente, iniciei o mestrado em 

Educação, em 2006, com a intenção de buscar algumas respostas ou possíveis 

encaminhamentos. Trouxe a temática da defesa de minha dissertação, em 2008, 

A formação continuada do Programa Vamos Cuidar do Brasil nas Escolas na 

região da Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí (AMFRI), em 

Santa Catarina  (ORSI, 2008).  
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Dentre as inúmeras considerações resultantes dessa pesquisa, destaco as 

seguintes: as fragilidades nas práticas de Educação Ambiental, e a falta de 

aprofundamento e reflexão teórica, na perspectiva de uma educação ambiental 

crítica e emancipatória, que rompa com as posturas individuais que acontecem sem 

o envolvimento com o coletivo. Quanto às potencialidades, destaco: a constituição 

de grupos de estudos nas escolas, a prática de atividades desses grupos que 

envolvam ações de mobilização para encontros entre os diversos grupos, 

incentivando a participação em outras instâncias ambientais, e a manutenção de um 

canal permanentemente aberto com a universidade para as formações continuadas 

(ORSI, 2008). Nessa fase de vida, em meio ao processo de mestrado, outra 

realização se completou: o nascimento do meu segundo filho. 

Após o mestrado, e imbuída por essas reflexões, minha intenção foi de 

promover esses espaços de formação continuada, em parceria com a universidade, 

por meio do Grupo de Pesquisa GEEAS e com outras instituições, com trabalhos 

relacionados às questões socioambientais.  

 

Essa convivência é tributária de uma concepção de que formar pressupõe 
pesquisar e de que o pesquisar impõe olhar para o vivido dos seus 
participantes. Por consequência, foi natural a tomada da própria experiência 
no trabalho profissional como objeto de reflexão e pesquisa. Forma-se 
pesquisando, pesquisa-se educando (LIMA, GERALDI, GERALDI, 2015, p. 
28). 

 

 Quais temáticas poderiam promover a inserção da EA nos Projetos Políticos 

Pedagógicos das escolas estaduais? Quais atividades de EA permitem uma 

reflexão/ação de práticas socioambientais da comunidade escolar? Como promover 

um trabalho coletivo de intervenção na comunidade escolar?  

Essa narrativa de vida foi uma experiência de solidão, mas, ao mesmo tempo, 

de convivência com as contradições, pois foi uma comunicação profunda tanto 

biológica quanto social, em  atos e pensamentos 

a explicitação do caminho de nossa obra pessoal, inserida numa obra coletiva do 

p.146).  

Ainda, me inspirei também em Cunha (1997, p. 187):  

 
Quando um a pessoa relata os fatos vividos por ela mesma, percebe-se que 
reconstrói a trajetória percorrida dando-lhe novos significados. Assim, a 
narrativa não é a verdade literal dos fatos mas, antes, é a representação 
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que deles faz o sujeito e, dessa forma, pode ser transformadora da própria 
realidade. 

 

A autora, em sua análise, mostra que [...] toda a construção do conhecimento 

sobre si mesmo supõe a construção de relações tanto consigo quanto com os 

(op. cit., p. 187).  

E é exatamente assim que me vejo nesse processo de ir e vir, de reconstruir 

minha trajetória refletindo sobre a atuação profissional, concomitantemente com 

minha história de vida, buscando a 

revelando gestos, atitudes, experiências de um pertencimento social de 

reconhecimento de lugares vividos e experienciados, abrindo espaços de 

(1997) e Warschauer (2001) coincidem comigo acerca da importância dos processos 

reflexivos, ou seja, refletir sobre a minha história e a história do outro, que vou 

[...] é encontrar e cultivar situações e 

modalidades de uma interpelação mútua para sair de si mesmo e encontrar as 

2001, p. 148). 

Lima, Geraldi e Geraldi (2015) também referem que pesquisar a própria 

prática em uma investigação da narrativa do vivido é doloroso, porque é na palavra 

que ocorre a gênese, o desvelar de sentimentos, atitudes e afirmações sobre o 

[...] sobre a natureza, sobre o modo de viver, de dizer do mundo e de dizer 

op. cit., p. 31), e estar aberto para experimentar e compartilhar as vozes que 

surgem no processo. 

Nesse sentido, após narrar minha experiência de vida em um percurso de 

muita intensidade, percebo que a preocupação dos projetos de formação, nesse 

tempo contemplava fundamentação teórica, metodológica e filosófica na expectativa 

de que a escola não ficasse apenas no discurso de reprodução da sociedade, e sim 

no movimento de que pudesse ser, por si mesma e por suas características 

intrínsecas, a geradora de uma cultura de promoção da sustentabilidade.  

Assim, os fundamentos e os diálogos perpassavam pelos sentidos de 

mobilizar os educadores a se permitirem um olhar diferenciado para o ambiente 

onde estavam inseridos, a crise ambiental, as preocupações socioambientais, 

mantendo-se em relação, se sentindo parte de todo o processo, percebendo-se um 

ser em desenvolvimento e envolvido com as questões ambientais em que estão 

inseridos, e assim buscar alternativas para minimizar ou superar esses problemas. 
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A partir das aprendizagens realizadas nesse processo e das reflexões sócio- 

críticas dos movimentos históricos que vivi, iniciei a construção das perguntas de 

pesquisa desta tese, que busca compreender em que sentido as formações de EA 

contribuíram para ressignificar as práticas educativas de um grupo de profissionais 

da educação? Como um processo formativo de EA permite ação/reflexão/ação de 

um contexto socioambiental? Quais elementos são essenciais, na formação 

continuada, para ampliar a atuação da educação ambiental na escola? 

Tais questionamentos potencializaram a defesa do argumento dessa tese de 

que, para criar uma formação continuada em Educação Ambiental, é necessário que 

se promovam os tempos e os espaços do aprender, do sentir, do experienciar e do 

registrar os processos vividos pelo educador (a), no aqui e agora, com base nos 

fundamentos filosóficos, teóricos e metodológicos que dimensionam as práticas 

pedagógicas em EA, para estabelecer uma conexão entre nossos discursos e nossa 

práxis como educadores.  

Sinto que o processo de Formação Continuada me ofereceu oportunidades de 

vivenciar olhares diversos e, nesse contexto, a acolhida e a compreensão do outro, 

para mim, fazem parte também do meu próprio processo de formação, como afirma 

Merleau-Ponty (2011

própria constr

formação interativa, integrada e coletiva. 

Não posso deixar de registrar também o quanto a biodanza contribui com o 

movimento de formação. Nas aulas regulares que frequento, entrei em contato 

comigo e com o outro de uma forma muito especial. Conheci a teoria de Rolando 

Toro19, fundador do Princípio Biocêntrico e criador do Sistema da Biodanza e da 

Teoria da Educação Biocêntrica. O Princípio Biocêntrico  

 

[...] se inspira no pensamento de que o universo está organizado em função 
da vida. Isto significa que a vida é uma condição social na gênese do 
universo. A vida seria, segundo essa abordagem, um projeto-força, que 
conduz através de milhões de anos, a evolução do cosmo. (TORO, 2008, p. 
73, apud GONSALVES, 2010, p. 23-24) 

 

  Nesse sentido, encontrei na atividade da biodanza uma aprendizagem que 

considera a vida em sua totalidade, algo semelhante e vivenciado na EA, uma 

19 Psicólogo e antropólogo, formou-se também como professor. Nomeado professor emérito da 
Universidade Aberta Interamericana de Buenos Aires-Argentina e recebeu o título de Doutor Honoris 
Causa pela Universidade Federal de Paraíba (GONSALVES, 2010, p. 09). 
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atividade que amplia o saber científico, quebrando a visão cartesiana do 

conhecimento e que associa os fatos e os objetos em interação com o todo.  

Este trabalho se complementa, também, com os princípios desse movimento 

que me encoraja no resgate de minhas lembranças e de minha história de vida. 

Assim, para este momento, trago a minha experiência profissional nas tentativas de 

encontrar novos horizontes na perspectiva da formação continuada para educadores 

ambientais.  

Concordando com Warschauer (2001), me sinto uma pesquisadora entre 

pares. De acordo com autora, significa que a formação entre educadores, 

pesquisadores, professores é para ser defendida nos princípios do diálogo e da 

partilha. Assim, trago para a reflexão as atividades que fazem parte desta pesquisa, 

que realizei como coordenadora dos projetos de EA na GERED, relatando como 

esses projetos foram realizados e executados a partir de documentos e fotos, e com 

as minhas percepções aliadas às entrevistas reflexivas, para abrir um diálogo com 

os professores educadores ambientais narrando às potencialidades e fragilidades 

por eles vivenciadas nos processos de formação. 
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“Tenho abundância de ser feliz.”  

Manoel de Barros 
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3 O REENCONTRO COM OS EDUCADORES AMBIENTAIS 

 

 No capítulo anterior, apresentei alguns momentos da minha história de vida, 

ressignificados por mim e que estão intimamente conectados a uma rede de 

relações pessoais e profissionais. Compreendo que o desenvolvimento da 

identidade não está somente na leitura que faço de mim, e sim no processo que 

estabeleço na relação com outro.  

Na sequência, apresento os professores educadores ambientais por meio da 

-os como 

pedras preciosas o sentido proposto de Bachelard (2008, p. 80-81): 

 
Com que geografia da profundeza esses hieróglifos do mundo mineral nos 
fazem sonhar? [...]  leitores que lêem os signos 
 escolha aqui, portanto, o mineral de seu próprio destino: o mármore, o 

jaspe, a opala; que cada um encontre a gruta onde vegeta a pedra que lhe 
está intimamente relacionada; que cada uma abra o geode que é secreto 
coração oculto sob a frieza do calhau! Se souber escolher, se escutar os 
oráculos da tinta profética, terá a revelação de uma estranha solidez dos 
sonhos. 

 

Esse foi um dos cuidados presentes durante todo o processo de 

investigação desta tese, como já assinalamos no capítulo anterior, a escuta sensível, 

Sentir o universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro para 

interior, as atitudes e os comportamentos, o sistema de 

 

 Nesse sentido, na área da Educação e, particularmente da EA, é necessário 

rever nossa posição de poder, como pesquisador (a) acadêmico, para compreender 

um pouco a história do outro, as crenças, os mitos e os medos que povoam seu 

imaginário, o quanto suas representações e valores, influenciam suas práticas, 

principalmente porque eles também são autores e atores e fazem parte desta 

pesquisa.  

Assim, defendo que é preciso retomar, na pesquisa, esse cuidado, o respeito 

pelo modo de ser de cada um e por suas vivências com a EA. Dizendo de outro 

modo, como Barbier (op. cit., p. 60), é fundamental [...] não julga, 

 ou seja, é preciso entender que pesquisadores (as) somos 

apenas facilitadores, mediadores ou emissários das narrativas que colhemos das 

nossas autoras, também atoras, uma vez que encenaram suas narrativas neste 

trabalho. Nesse sentido: como um modo de 
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conhecer, para ser uma visão de um modo de ser  ser que existe como modo de 

-se é mostrar 

o que está presente, interpretar o que está estabelecido, o vivido.  

É nesse sentido fenomenológico que trago, para a pesquisa, o meu vivido, 

GERALDI, GERALDI, 2015, p.30). Exponho o universo da pesquisa sobre minha 

própria experiência de um conhecimento singular, narrada a partir de alguns fatos 

significativos, prenhe de tudo 

 

A arte da pesquisa é o ato de conhecer, analisar, ponderar, duvidar e 

experienciar algo que poderá ser vivido ou interpretado. Na abordagem qualitativa 

da pesquisa

p. 79). 

A relação do conhecimento é algo construído, percebido e compreendido, 

nunca isolado ou corporificado como um único caminho. Trata-se de um processo de 

ir e vir. Não é linear e necessita de vários olhares para o mesmo objeto, precisa 

cercar todas as possiblidades, mostrando o fenômeno naquele instante, pois em 

outro momento ele não será mais o mesmo.  

Nessa perspectiva

. 

80). Dessa forma, deixar de lado os próprios preconceitos e julgamentos é uma 

condição essencial na pesquisa. Por outro lado, sua postura deve estar aberta às 

sensações e percepções, à compreensão dos acontecimentos, à captação de todos 

os detalhes. Ser minucioso e cuidadoso é fundamental para validar a interpretação 

dos dados observados e produzidos.  

A tese, de abordagem qualitativa, segue uma relação intensa entre o sujeito e 

o objeto de pesquisa e parte do princípio da compreensão do fenômeno estudado, 

do que pertence àquele grupo, ou de como o sujeito interage 

interdependência viva entre sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o 

 

O caminho que percorri para selecionar os educadores, passou pelas análises 

dos documentos que integram esta pesquisa, como projetos, atas, e relatórios das 

formações continuada em EA da Gerência de Educação  Itajaí, dos períodos de 
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2010 e 2012. Nessa época, as formações continuadas eram de minha 

responsabilidade. Foram três formações diferentes, com a temática da 

sustentabilidade e escolas sustentáveis, contando com a participação de 86 

educadores de 31 escolas estaduais. 

Para esta seleção foi necessário, inicialmente, localizar e selecionar os 

documentos arquivados na GERED sobre as formações de EA, tais como: projetos 

elaborados da formação continuada; listas de presença e controle de entrega de 

certificados, e registros de autoavaliação dos cursistas. Nessa etapa, precisei da 

colaboração de colegas de trabalho que cuidam diretamente 

Consegui as informações de forma cordial, e os contatos sempre foram de 

acolhimento e atenção com esta pesquisa e com a pesquisadora. 

Reaproximar-me das escolas e dos professores que vivenciaram essas 

formações, foi um momento de reencontrar as lembranças que, inicialmente, 

emergiram da leitura dos documentos e arquivos digitais que eu possuía. Esse 

trabalho de revisão documental possibilitou refletir sobre o que aconteceu em outros 

tempos e recordar as imagens das atividades desenvolvidas. Os registros das fotos 

dos educadores, por exemplo, me fizeram recordar momentos de alegrias 

estampados nos rostos, como também as dificuldades para planejar e organizar os 

processos de formação.  

Esse movimento me remeteu ao diálogo com o grupo de pesquisa do qual 

faço parte, e com os docentes selecionados para realizarem o trabalho com os 

cursistas, até o momento de apresentar a proposta de formação para a equipe de 

trabalho na GERED. Essas lembranças acionaram intensamente a intencionalidade 

com a formação proposta e sonhada por mim e pelo coletivo que participava na 

procura de realizar ações que mobilizassem os professores educadores ambientais 

para práticas de EA na escola. Relembro que, ao ler os registros de autoavaliação 

dos professores, estes indicam a importância e a necessidade de se dar 

continuidade ao processo de formação continuada. Da mesma forma, li muitos 

depoimentos que ativavam os conceitos apreendidos durante este processo e os 

não bem compreendidos.  

Esses movimentos me reportaram às percepções iniciais desta pesquisa, que 

são ideias ainda tímidas sobre o modo de como pensamos acerca de nossas ações 

e de como as direcionamos. No entanto, tenho a compreensão de que as mesmas 
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devem ser consideradas portadoras de natureza que estimulem o pensar, pois 

segundo Merleau-Ponty: 

 

É absurdo pretender que essa natureza seja, mesmo que só em intenção, o 
objeto primeiro de nossa percepção: ela é muito posterior à experiência dos 
objetos culturais, ou, antes, ela é um deles. Precisaremos, portanto 
redescobrir também o mundo natural e seu modo de existência, que não se 
confunde com aquele do objeto científico. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 51) 

 

Assim, pesquisar uma experiência perpassa por questões filosóficas, as 

quais, segundo o autor precisam ser descobe

pela pesquisadora, durante o processo. 

Uma dessas questões é a de como procuro compreender quais as possibilidades 

que viabilizam a formação continuada em EA, os aspectos iniciais aqui já 

percebidos, seguirão caminhos de aprofundamento via diálogos construídos por 

meio de entrevistas reflexivas e, por alguns momentos, com as narrativas pessoais.   

Concordando com Lima, Geraldi e Geraldi (2015), a organização dos 

documentos, os achados e os guardados são fundamentais para o reencontro com o 

[...] O inventário é peça fundamental de apoio à memória na reescrita da 

narrativa. A memória própria e a de terceiros são fundamentais na composição da 

op. cit., p.34). 

Trivinos (1987) também reforça a importância de descrever os fenômenos 

com toda a sua subjetividade, pois desvelam as percepções de um contexto. Daí 

advém a importância da interpretação dos resultados com base em narrativas, 

fotografias, entrevistas, a fim de dialogar com toda a aparência do fenômeno.  

De posse de todo o material, organizei leituras e construí quadros para 

registrar os resultados do diagnóstico das escolas que participaram das formações 

para, então, identificar os (as) educadores (as) que seriam selecionados para as 

entrevistas. Também verifiquei quais foram os objetivos, conteúdos e metodologias 

dos processos formativos organizados pela Gerência de Educação  Itajaí. 

No Quadro 1, a seguir, apresento as formações realizadas no período de 

2010 a 2012, e o número de participantes: 
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Quadro 1: Número de participantes por curso 

 

Formação 
 

Números de participantes 
 

Curso 1: Formação Continuada em 
Educação Ambiental: buscando uma 
escola sustentável (2010). 
 

45 

 

Curso 2: Salto para o Futuro  Espaços 
Educadores Sustentáveis (2012). 
 

13 

 

Curso 3: II Formação Continuada de 
Educação Ambiental: sustentabilidade 
em cena (2012). 
 

28 

       

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Com a visualização dos documentos dos (as) educadores (as) e a quantidade 

de participantes em cada curso, o passo seguinte foi saber quem eram esses (as) 

educadores, se permaneciam na escola ou, se por algum motivo, não estavam mais 

exercendo sua função. Também verificar se houve a participação dos professores 

educadores em mais de uma formação. Para isso, necessitei refinar ainda mais os 

dados, realizando contato telefônico com as escolas e com a Gerência Educação, 

para obter as respostas que precisava. 

De posse desses registros, foi possível organizá-los e resumi-los na Tabela 1, 

que enumera as escolas envolvidas em cada curso e o número de cursistas 

participantes. 

 

Tabela 1: Escolas e número de professores cursistas por Curso 

Escolas Curso 1 – 2010  
 

Curso 2* – 2012  
 

Curso 3 – 2012  

1 02  05  ---- 
2 02  ---- ---- 
3 01  ---- ----- 
4 ---- ----- 02  
5 04  ---- 02  
6 02  ---- ----- 
7 ---- ---- 01  
8 01  ---- ---- 
9 02  ---- 01 
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Escolas Curso 1 – 2010  
 

Curso 2* – 2012  
 

Curso 3 – 2012  

10 02  ---- ---- 
11  01  01   
12 01  ---- 01  
13 01  ---- 02  
14 02  01  03  
15 02  01 ---- 
16 03  ---- ---- 
17 ---- ---- 01 
18 02  ---- ---- 
19 ----- ---- 01  
20 02  ---- 02  
21 01  --- ---- 
22 03  ---- ---- 
23 ----- 02  ----- 
24 ---- ---- 02  
25 ----- 01  02  
26 ---- ---- 05  
27 02  ---- 01  
28 01  ----- 01  
29 02  ----- ---- 
30 05  ---- ----- 
31 02  ---- ---- 

Total 45 11 28 
 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
*Obs.: No curso 02 duas cursistas pertencem a escolas municipais. 

 

De acordo com os dados da tabela 1, foram 31 escolas que participaram pelo 

menos de uma formação, e ao todo foram 86 cursistas envolvidos nas três 

formações.  

Após esse levantamento, passei a pesquisar a atuação desses educadores e 

a existência de práticas de Educação Ambiental nas respectivas escolas. Dos 86 

cursistas, apenas 33 estavam atuando nas escolas. O fato da não permanência dos 

outros 53 educadores deve-se à intensa movimentação característica do espaço 

escolar que vivencia situações como aposentadoria, licença saúde, licença prêmio, 

contratação temporária, ou desistência do magistério. Diante desse fato, utilizei 

como critério para a seleção dos cursistas, a verificação de seu envolvimento com as 

práticas curriculares em EA.  

Para alcançar o objetivo da seleção, foi realizado contato via telefone com os 

gestores das escolas, como também com técnicos da GERED para confirmar a 
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existência de trabalhos e/ou ações realizados por esses educadores e escolas, com 

participação nas atividades que estavam sendo desenvolvidas pela equipe.  

Naquele período, a GERED estava atuando com os Programas de 

Conferências Infanto-juvenis pelo Meio Ambientes, com o Pacto Nacional Pelo 

Fortalecimento do Ensino Médio/Santa Catarina PNEM/SC, Formação pelo Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa/ PNAIC, a elaboração dos planos de 

ação do Programa PDDE Escola Sustentável e a Formação Continuada com 

fundamentos da PC/SC e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

Nesse levantamento e de acordo com o critério adotado, encontramos nove 

professores educadores ambientais para fazerem parte desta pesquisa, 

compartilhando suas vivências e experiências de vida e de formação com o meu 

vivido.  

Acredito na ideia de formação permanente que venho defendendo nos 

pressupostos teóricos, pois segundo Nóvoa (1992), a formação é um processo 

permanente, um continuum.  

formação profissional se concretize é preciso reconhecer a importância de 

 

Da mesma forma, Arroyo preleciona: 

 
Penso que uma das tarefas urgentes das pesquisas e análises, das políticas 
e dos currículos de formação é superar a visão tradicional e avançar em 
outro olhar que leve as pesquisas, teorias, políticas e currículos na direção 
do que há de mais constante, mais permanente no velho e sempre novo 
ofício de educar, de humanizar, de formar as mentes, os valores, os hábitos, 
as identidades, de produzir e aprender o conhecimento. Não é essa a 
função social e cultural da educação básica e de seus mestres? Não é esse 
o subsolo, tão denso quanto tenso, no qual sempre se situou o ofício de 
mestre, a função pedagógica? (ARROYO, 1999, p.153) 
 

Com a pesquisa pelos sujeitos centrada no olhar da permanência, neste 

representadas pelos nove Educadores 

Ambientais que são parte desta pesquisa, se fazendo presentes nesses movimentos 

diferenciados de formação com práticas integradas à EA.   

  Escolhidos os sujeitos, a etapa seguinte foi o contato com os educadores 

para a confirmação e o agendamento das entrevistas.  O contato inicial foi um 

diálogo informal, seguido da apresentação o convite para a participação na 

pesquisa. Na ocasião, senti muita reciprocidade de parte de todos, pois no decorrer 

das formações e pelo contato que já tivéramos anteriormente, criamos laços de 
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amizade, nos reconhecemos pelos ideais em que acreditamos, pela práxis e 

vivência compartilhadas. Assim, foi um encontro de almas semelhantes que se 

aproximam e se identificam em prol da defesa da vida, ou seja, 

 
[...] a identidade do educador ambiental é compreendida, também, como 
construída a partir da tessitura das relações vivenciadas nos âmbitos 
pessoal e social. Assim, a identificação com a educação ambiental é 
construída a partir dos diálogos dos professores com os pressupostos, 
temáticas, teorias, metodologias da Educação Ambiental, mesmo 
considerando-se a diversidade que tais pressupostos insinuam. (GOMES, 
DIAS, GALIAZZI, 2009, p. 305) 

 

A entrevista é um ato que nos permite um olhar, um encontro face a face. Nas 

palavras de Maturana (1993, p. 9 apud SZYMANSKI et al.

entrelaçamento do linguajar e do emocionar . Nesse sentido, em cada entrevista, 

procurei estabelecer, com cada entrevistado, uma relação aberta e respeitosa, 

construída pelo diálogo e pela interação constante, uma conversa para reconhecer 

como cada educador compreende seu ofício de mestre e de 20professor educador 

ambiental.  

Para resguardar, na pesquisa, o anonimato de cada educador, e inspirada 

pelo mergulho total no meu contexto de leituras, buscas, experiências e 

deslumbramentos, optei em estabelecer, para cada um, um codinome de uma pedra 

preciosa, pois assim é que percebo a vida e a prática docente dos educadores 

entrevistados. Como uma joia rara, cada um deles se diferencia, pela sua 

especificidade e brilho que encontrei, observando cuidadosamente e lapidando suas 

falas sobre o contexto em que desenvolvem sua ação docente nas escolas. 

As pedras também estão relacionadas a algo que me acompanha na mesa de 

estudos e também por todo o período de trabalho na GERED. É uma decoração 

viva, que atrai olhares e toques, um poder de energizar o ambiente. São opções que 

nos tocam e encantam. Uma vibração intensa entre eu e as pedras justifica minha 

escolha. Essa sensibilidade é apresentada também na pesquisa de Palma (2011), 

em um trabalho aliando à arte e à filosofia, em um olhar de leveza para o mundo. De 

acordo com Bachelard (2013b, p. 229), 

20 Neste trabalho, me aproprio da expressão, no sentido utilizado por Cupelli (2008) quando explica 

formações. Essa característica ressalta, então, que as reflexões e ações profissionais desses sujeitos 
(enquanto professores e educadores ambientais) estão locadas em espaços pedagógicos formais, 
como a escola, a universidade e grupos de formação permanente (p. 10). É um termo também 
utilizado por Steuck (2016) e demais pesquisadores (as) do GEEAS. 
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[...] não se deixam classificar como conceitos. Mesmo quando são muito 
nítidas, não se dividem em gêneros que se excluem. Após ter estudado, por 
exemplo, as pedras e os mistérios, não dissemos tudo sobre os cristais: 
após ter sonhado inúmeras petrificações não seguimos verdadeiramente os 
devaneios cristalinos. Pelo menos, tudo deve ser dito outra vez com uma 
nova tonalidade. 
 

E com o cuidado de preservar essas tonalidades, é que passo a apresentar o 

perfil desses nove educadores, dessas pedras preciosas, sujeitos e atores desta 

pesquisa. 

Quadro 2: Perfil dos educadores que participaram da pesquisa 
 

Pedras Preciosas 
(Educadores) 

 

Atuação Área de 
Formação Formação GERED 

Pérola 
Assessora de 

Direção 
Ciências 

Biológicas 

2010 - Formação 
Continuada de Educação 
Ambiental: buscando uma 

escola 

Esmeralda Professora Ciências 
Biológicas 

2012 - II Formação 
Continuada de Educação 

Ambiental: 
sustentabilidade em cena 

Ágata Professora Ciências 
Biológicas 

2012 - II Formação 
Continuada de Educação 

Ambiental: 
sustentabilidade em cena 

Safira Professora Pedagogia 
2012 - Salto para o 

Futuro: Espaço Educador 
Sustentável 

Cristal Professora Geografia 

2010 - Formação 
Continuada de Educação 
Ambiental: buscando uma 

escola 

Coral Orientadora Pedagogia 

2010 - Formação 
Continuada de Educação 
Ambiental: buscando uma 

escola 

Ametista 
Assessora de 

Direção Letras 

2012 - II Formação 
Continuada de Educação 

Ambiental: 
sustentabilidade em cena 

Rubi Professor Ciências 
Biológicas 

2010 - Formação 
Continuada de Educação 
Ambiental: buscando uma 

escola 

Ônix Professor Ciências 
Biológicas 

2012 - II Formação 
Continuada de Educação 

Ambiental: 
sustentabilidade em cena 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 



65 

 

O Quadro 2 apresenta o perfil dos educadores que compõem a pesquisa, 

sendo que seis professores atuam na sala de aula, dois estão na gestão escolar e 

uma é especialista educacional.  

Apesar de trabalharem a EA em todas as áreas, ainda predominam, na 

formação dos mesmos, as áreas de Ciências e Geografia como preponderantes nas 

ações e práticas em EA, ou seja, uma formação superior que reflete uma tendência 

ainda preponderante nos âmbitos escolares, se levarmos em conta os dados da 

). A referida pesquisa apontou, no 

que diz respeito à formação do ensino superior que, dos 48,5% dos professores que 

dela participaram, 20,4% são da Área de Ciências Humanas, 16,5% das Ciências 

Biológicas, e 6,8% da área das Ciências Exatas e da Terra (op. cit., p. 42).21 

Saliento que, antes da aplicação da entrevista aos educadores, foi realizado 

um pré-teste com uma educadora que fez a formação, para assim validar o 

instrumento de pesquisa, o qual também foi discutido pelos integrantes do grupo 

pesquisador do GEEAS, do PPGE da Univali.  

Esse primeiro momento, com cada um dos educadores, foi muito especial. 

Um reencontro em que a atenção e a receptividade foram obtidas em todas as 

escolas que visitei. Os sons e os cheiros da escola, as risadas das crianças, as 

conversas na sala dos professores no intervalo do recreio e seu descanso, em meio 
22  

Foram momentos encantadores, que me remeteram a recordações da minha 

atuação na escola; lembranças que marcaram minha vida profissional, enfim, mais 

uma vez me vi fazendo uma retrospectiva da minha vida, semelhante a um filme, 

com cenas vivas de um tempo marcante de muitas experiências. Redescobri-me 

nesse olhar amoroso de um local tão especial, vivo e pulsante chamado 

 

A opção pela entrevista semiestruturada, reflexiva, com roteiro construído em 

parceira com os colegas de grupo de pesquisa e com o orientador (Apêndice 1), 

permitiu nortear o encontro e o diálogo para que pudéssemos ir conversando e 

refletindo sobre as questões que eram desencadeadas de forma que, nas análises 

21 Conforme compilação da pesquisadora, com base na Tabela 1 - Distribuição dos respondentes por 
cargo e grau de formação  2006 (TRAJBER, MENDONÇA, 2007, p. 42). 
22 Termo utilizado por alguns colegas professores sobre o tipo de bolacha servida nas escolas da 
rede pública de ensino.
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das narrativas, fosse possível refletir sobre a fala de cada entrevistado, para que 

houvesse compreensão e reflexão de ambas as partes, como também para 

aprimorar a fidedignidade. Nas palavras de Szymanski et al. (2004, p. 14-15): 

 

Foi na consideração da entrevista como um encontro interpessoal no qual é 
incluída a subjetividade dos protagonistas, podendo se constituir um 
momento de construção de um novo conhecimento, nos limites da 
representatividade da fala e na busca de uma horizontalidade nas relações 
de poder, que se delineou esta proposta de entrevista, a qual chamamos de 
reflexiva, tanto porque leva em conta a recorrência de significados durante 
qualquer ato comunicativo quanto a busca de horizontalidade. 

 
A reflexividade ocorreu no ato das entrevistas, em determinados momentos, 

quando a pesquisadora repetia uma expressão, interrogava ou elaborava uma 

síntese da resposta. Ressalto a importância e a habilidade da pesquisadora, nesse 

momento de captar e acompanhar a fala do entrevistado, 

op. cit., p. 42), para a compreensão e o aprofundamento de 

uma temática. 

Assim, as entrevistas transcorreram com os necessários cuidados e 

procedimentos, desde a apresentação do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice 2), ao acolhimento de cada um, até o 

aprofundamento das questões. Foram diálogos recheados de percepções, 

entrelaçamento de emoções e vivências. Em cada uma delas, sempre surgiam 

momentos de socialização de atividades futuras e experiências da própria 

pesquisadora, reflexões que irrompiam nos momentos em que trocávamos 

experiências, os quais foram 

falamos sobre nossas experiências, nós reinterpretamos, reavaliamos e 

reconstruímos nossa FIVUSH, 200623, apud MATTOS, 2010, p. 589). 

As nove entrevistas realizadas foram gravadas com aparelho de áudio e 

transcritas em arquivos do Microsoft Word®, e em seguida realizou-se o processo de 

expressar a fala em forma de narrativas, preservando o sentido e as expressões dos 

entrevistados. Esse cuidado foi necessário uma vez que: 

pesquisa, significa a possibilidade de construção de outras compreensões acerca 

das no , 2015, p. 19). 

23 FIVUCHI, R. Memory and narrative, self and voice. Disponível em: <http://narrative-
matters.com/speakers.html>l. Acesso em 01 julho 2016. 



67 

 

3.1 APRESENTANDO OS PROFESSORES EDUCADORES AMBIENTAIS 

 

pedra preciosa  foi para mim um ritual, desde o 

acolhimento, de reconhecer os educadores pelo seu jeito de ser, sua vida 

profissional e pessoal, um pouco da sua identidade revelada em uma apresentação 

que foi construída em conjunto entre pesquisadora e entrevistados. Momento 

especial para ambos, uma vez que: 

 
Supõe que, de uma certa maneira, o ato de contar e ouvir uma experiência 
envolve um estar-com-no-mundo, uma relação de intersubjetividades, que 
se dá num universo de valores, afetos, num passado que se articula com o 
presente e apoiado numa situação que reflete, revela, conserva e 
transcende o mundo em que esses personagens estão inseridos (DUTRA, 
2002, p. 374, grifos da pesquisadora). 

 
 
Esse olhar de escuta e observação dos educadores, nesse caso, das pedras 

preciosas no processo de pesquisa, a partir desse momento tornará a materialização 

da vida no registro de cada um. Nesse sentido, apresento a narrativa das pedras 

preciosas relatando sua experiência de vida, seu encontro com a EA e o sentimento 

de ser um professor educador ambiental.   

Tudo tem um começo na história de vida e na atividade profissional de cada 

um, e cada uma das pedras preciosas narraram fatos importantes da sua trajetória, 

também como foi o encontro de cada um com a EA, e o seu sentimento de ser um 

educador ambiental. Recordações afloraram vertendo emoções e sentimentos que 

marcaram a construção da identidade de cada um dos educadores. Foi um diálogo 

aberto, repleto de histórias de vida, elementos que constituem a origem de ser um 

educador que encontra, na EA, o respeito pela vida, o compromisso político da 

transformação e da luta pelo bem comum.  

Foi um momento muito significativo, uma vez que A escrita de histórias 

favorece experiências formativas para quem conta e para quem ouve o que se diz e 

et al., 2009, p. 305).  
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3.1.1 Pérola 

 

Ela nasceu em Rio Negrinho, seu pai 

boliviano, era médico, e sua mãe brasileira. 

Cursou Pedagogia, sendo a filha mais velha, com 

três irmãs. Aos cinco anos, a família mudou-se 

para a cidade de Tijucas, em virtude da 

transferência, para o hospital local, do trabalho 

do pai, o qual tinha também o desejo de morar próximo ao litoral. 

O que mais marcou Pérola24 na infância foi conhecer todas as praias 

próximas: Porto Belo, Bombinhas, Quatro Ilhas e, com mais frequência, a Meia 

Praia, em Itapema, onde seu pai construiu uma casa. 

Pérola presenciou a transformação dessas praias naturais, que nas últimas 

décadas sofreram o impacto do desenvolvimento urbano desordenado, uma vez que 

sofreram uma verdadeira corrida do mercado imobiliário pela venda de terrenos, que 

se transformaram em grandes prédios e edifícios.  Isso foi muito marcante em sua 

vida, porque assistiu as modificações de todas essas praias, inclusive em Balneário 

Camboriú, na Praia Brava.  

Nesse sentido, sua vivência com essa ocorrência do processo de ocupação 

urbana desordenada, que pressiona os ecossistemas costeiros e agrava os 

problemas socioambientais das comunidades tradicionais, originou sua preocupação 

com a natureza, a sustentabilidade e o encanto pela preservação. 

Aos 15 anos, mudou-se para Balneário Camboriú, pois seu pai queria exercer 

sua especialidade, a Ginecologia e Obstetrícia. Nessa cidade, conheceu o pai de 

seus três filhos. Cursou a faculdade de Ciências Biológicas e depois fez 

especialização em Biologia Marinha. 

Pérola é Educadora na rede Estadual de ensino há 20 anos, sendo que há 

quatro anos exercia o cargo de assessora de direção, no momento da entrevista 

estava como candidata à direção de escola. Mora há 34 anos em Balneário 

Camboriú. Sua fala, uma voz doce, jeito meigo, mas muito decisiva em suas 

respostas.  

24 Como já informado, para destacar as metáforas, nomeei cada uma das pedras preciosas 
destacando-as em itálico no texto. 
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No relato de vida de Pérola, percebe-se que as questões ambientais foram 

perceptíveis desde sua infância, nos lugares em que viveu e conviveu conduzindo 

seu olhar para a escolha da docência como profissão, além do exercício da gestão 

escolar como a possibilidade de um olhar diferenciado para questões 

socioambientais. No seu relato é possível identificar como se deu o encontro com a 

Educação Ambiental: 

 

Eu me lembro que, desde criança, eu tenho preocupações em relação às questões 
ambientais, por viver no litoral. Nós tínhamos uma casa de praia em Itapema, e vivenciei, 
toda a transformação daquela praia, que no início, tinha poucas casas. A praia era linda, 
limpa, tranquila, e foi se transformando no que nós vemos hoje, com muitos prédios e 
qualidade da agua questionável, esse foi meu primeiro momento. (Pérola) 

 

A imagem da Figura 1, a seguir, retirada da Cartilha do Plano Diretor do 

município de Itapema (2010), corrobora a narrativa de Pérola sobre as 

transformações no ambiente natural e urbano. 
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Figura 1: Representação sobre o crescimento demográfico em Itapema 

 
Fonte: Cartilha de Revisão do Plano Diretor de Itapema. 

 
Importante registrar que, ao contrário da percepção de Pérola, o documento 

referido na Figura 1 no que diz repeito ao crescimento demográfico acelerado do 

município, de 850%, no período de 1960 a 2009, sugere que este crescimento 

impulsionou o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da 

população. 

Ao ser questionada sobre se sentir uma educadora ambiental Pérola revela-

se: 

 
Hoje não me sinto uma educadora ambiental, pois atualmente estou como gestora escolar e 
ainda não consegui incluir projetos de EA, devido ao trabalho administrativo e burocrático. 
(Pérola) 

 

Pérola, em suas contradições, revela como os processos do sistema escolar 

nos cegam e afastam do compromisso com o ensino, para assumir papeis e atitudes 
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burocráticas, deixando de lado nossas experiências, nosso sentir a essência do que 

acreditamos, para resolver as mazelas do ensino e as urgências de causas que não 

complexidade da realidade escolar exige um pensamento complexo, que enxergue 

-los, criando 

 (WARSCHAUER, 2001, p. 210). 

 

3.1.2. Esmeralda 

 

Essa pedra atua na mesma escola há 10 anos, 

leciona para Séries Finais e Ensino Médio, também 

na rede municipal de Itajaí, onde trabalha 40 horas 

aula.  

Muito empenhada nas ações e projetos da 

escola, ela também está envolvida com questões 

sociais. Na época da entrevista, estava fazendo uma campanha de coleta de roupas 

para as pessoas que sofreram com enchentes nos municípios de Ituporanga e Rio 

do Sul  SC. 

Sua infância foi vivenciada no interior do Estado, o que lhe traz as lembranças 

de morar em uma casa com pomar, com muitas frutas. Sua família plantava fumo, 

feijão, batata doce, aipim e, ao preparar o terreno para as plantações, já existia a 

preocupação com as curvas de nível para o escoamento da água e a prevenção 

 

Ao escolher o curso para ingressar na faculdade, sua primeira opção era 

Veterinária, mas acabou cursando a sua segunda opção, Ciências de primeiro grau, 

complementada, mais tarde, com as Ciências Biológicas. A escolha está interligada 

à infância, às lembranças dos pais com os cuidados da terra e do ambiente natural. 

No seu relato, é muito forte a questão da responsabilidade, da sensibilidade e 

do compromisso com as questões socioambientais, revelando uma educadora 

engajada, de ação forte em projetos que envolvem o bem comum, o conhecimento e 

a de troca de saberes. Esmeralda é uma guerreira. 

Esmeralda nos conta que o contato com a natureza, desde a infância, 

também foi marcante na sua escolha profissional. Muito envolvida com as questões 

sociais participa de campanhas em prol da comunidade. Educadora ativa em 
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atividades e projetos desenvolveu um olhar atento aos problemas socioambientais, 

como também à valorização dos saber popular por meio do diálogo de saberes.  

Sobre esse diálogo de saberes entre os saberes científicos e os saberes que 

emanam das tradições das comunidades, e também reportando-nos aos quatro 

elementos utilizados na minha história de vida, busquei em Enrique Leff uma 

inspiração que valoriza a narrativa de Esmeralda. 

 
Para construir um mundo sustentável, devemos reavivar o fogo do saber, 
recordando com Humberto Eco que este não provém do deslumbrante 
iluminismo, mas da luz da chama, de sua esplêndida claridade e seu ígneo 
ardor, que resplandecem a fim de queimar. Atrevamo-nos, pois, a 
queimarmos o fogo ardente deste saber que busca e espera. Mantenhamos 
viva a chama que explora novos caminhos. Lancemo-nos na aventura desta 
utopia, na construção de uma realidade ambiental, antes que a 
racionalidade dominante e a enganosa verdade do mercado globalizado nos 
arrastem para o abismo da morte entrópica do planeta e para a perda de 
sentido da existência humana. (LEFF, 2009, p. 24) 

 

E é nessa luz da chama que mantém acesa a utopia possível da construção 

de sociedades justas e sustentáveis Resolução, 2012), que se dá o 

encontro de Esmeralda com a EA, um acontecimento que veio sendo esboçado 

desde sua infância plena das recordações do ambiente natural como nos conta: 

Foi na minha infância, morava no interior, quando fiz o Ensino Médio já fiz o magistério. O 
meio em que cresci tinha um pomar e eu aprendi a gostar da EA desde criança. Na minha 
graduação a minha primeira opção foi fazer veterinária, mas acabei cursando ciências de 
depois de muitos anos fiz biologia. Eu plantei fumo, cebola, já fazia curvas de níveis, com 
preocupação com o escamento da agua. Minha mãe sempre cultivava para poder comer e 
se alimentar. Foi daí que também surge o meu gostar sobre as questões ambientais. 
(Esmeralda) 

 

Mais uma vez Leff, nos auxilia a compreender essa narrativa de Esmeralda: 

ambiental vai derrubando certezas e ab  

 Leff, referenciado 

por Weiler: 

 

racionalidade, que se opõe ao modelo produtivo vigente. Essa 
epistemologia ambiental a qual Leff se debruça a refletir é muito mais do 
que um projeto de reintegração interdisciplinar das ciências, mas uma 
proposta de conhecer e (re)conhecer as pluralidades de saberes que 
constituem os seres (WEILER, 2013, p. 72). 
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Hoje, ao ser questionada, Esmeralda se sente uma educadora ambiental e 

relata: 

 

Eu me sinto uma educadora ambiental quando estou preparando minha aula, fico pensando 
como posso direcionar o assunto [para] trabalhar e conscientizar meu aluno [para] cuidar do 
meu ambiente. (Esmeralda) 

 

Percebe-se que Esmeralda tem a preocupação em ser uma educadora para 

 

Hoje compreendo que seria autoritário afirmar que somente nós educadores é 

que temos esse mecanismo para a emancipação ou a conscientização dos 

indivíduos. É uma contradição sobre tudo aquilo que Paulo Freire e outros propõem 

como mecanismo de emancipação das pessoas. 

Assim, temos que perceber que por si só, o processo de conscientização 

fundamentação crítica da significação política da 

qual precisa estar associada à sensibilização, à mobilização e à prática, tornando o 

indivíduo consciente e responsável por seus a ...] a 

conscientização não é apenas conhecimento ou reconhecimento, mas opção, 

 (1981, p. 5). 

No campo da epistemologia, Leff (2002, p. 311) chama a atenção para a 

mudança de perspectiva na própria concepção da Educação Ambiental, tendo o 

diálogo de saberes como ponto de partida e de chegada das propostas educativas: 

Da concepção de uma educação ambiental fundada na articulação interdisciplinar 

das ciências naturais e sociais, se avançou para uma visão da complexidade 

ambiental aberta a diversas interpretações do ambiente e a um diálogo de saberes

(op. cit, p. 311). 

Assim, da mesma forma que avançamos nas reflexões epistemológicas, em e 

para a EA, é que se faz necessário repensar também a formação para este fim, 

tema desta tese. 
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3.1.3. Ametista  

 

Ametista nasceu em Presidente Prudente, 

Estado de São Paulo. Em sua infância, aproveitou 

vários momentos no ambiente natural como: nadar 

em rios com águas cristalinas, subir em árvores, e 

até tinha uma casa em cima de uma delas. O 

brincar foi muito presente na sua infância.  

Ametista relata as lembranças dos cuidados que seu pai tinha com o meio 

ambiente - - termo utilizado pela educadora. Era grande sua preocupação 

em não caçar e nem capturar animais; não poluir o rio, não cortar as árvores e ter 

cuidado com os resíduos no ambiente natural. Esses foram os maiores 

ensinamentos que seu pai deixou, marcas que hoje se refletem nas opções e nas 

escolhas que Ametista faz em sua vida. 

A opção pelo Magistério brotou do . 

Trabalhou alguns anos com pré-escola e, por algum tempo, com alfabetização. 

Nessa fase, começou a se interessar por literatura, por isso fez a graduação em 

Letras - Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira. 

No Estado de São Paulo trabalhou em escola particular, no Sistema Didático 

Etapa. Aos 40 anos, veio para o Estado de Santa Catarina onde fez o concurso para 

professora de Português e Inglês, na Rede Estadual de Ensino.  

É Assessora de Direção há cinco anos. Muito dedicada ao pedagógico da 

escola, é empenhada no desenvolvimento de projetos e ações de EA. No seu relato 

forte posicionamento e atitudes que exerce no ambiente 

escolar. 

Ametista é uma educadora encantadora, uma mulher de garra, que luta por 

uma Educação Ambiental de respeito e de cuidado com todos os seres. O 

comprometimento e a responsabilidade são seus lemas. 

Essa valorização do cuidado consigo, com o outro e com o ambiente, da 

narrativa de Ametista, está em consonância com as narrativas apresentadas na 

pesquisa de Weiler (2013), também desenvolvida junto ao GEEAS, do PPGE 

Univali. Da mesma forma que na pesquisa da autora, percebe-se, nas falas dos 

professores, os princípios da EA estabelecidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
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para a Educação Ambiental - DCNEA. A referida diretriz menciona, no Art. 12, essa 

 socioeconômico e o cultural, sob o 

Resolução, 2012, p. 3). 

 A escolha de Ametista pela EA também se deu pelas vivências da infância, 

principalmente pelo convívio com seu pai. Ela relata que acredita  

 

 [...] que tenha sido já na infância, pelo modo que a minha família me criou. Meu pai sempre 
muito preocupado com a natureza, sempre dizia que nós fazemos parte do meio. Meu pai 
sempre dizia: Isso é nosso, nós somos isso e isso é nosso, não corte as árvores, não poluir 
o rio, cuidado com o que joga no meio. Eu lembro que ele falava muito sobre a bituca do 
cigarro, ele se preocupava muito com isso, apesar de não saber o tempo certo que essa 
bituca permaneceria no ambiente, mas o mesmo mal que causa para o ser humano causa 
para natureza. Eu cresci ouvindo isso tinha muito contato com a natureza. (Ametista) 

 

Ametista viveu com seu pai uma experiência muito intensa com o ambiente 

natural - natureza como ela expressa - um sentimento de cuidado e pertencimento, 

lições que permaneceram vivas em sua mente.  

Percebe-se, nessa narrativa, uma concepção de Educação Ambiental na 

sobre a vida e a natureza, contribuindo com a transformação do modo como nos 

inserimos e existimos no mundo, a única categoria teórico-prática estruturante: a 

 

É nesse sentido emancipatório, que tanto Ametista quanto eu e demais 

pesquisadores do GEEAS defendemos uma Educação Ambiental centrada no 

cuidado e no pertencimento, o que exige o engajamento individual e coletivo, no 

respeito à diversidade de saberes e práticas, no cuidado de si, com o outro e com o 

ambiente em todas as suas dimensões. 

As lembranças de Ametista em sua narrativa tocaram-na em uma das 

formações, a partir da qual deflagrou uma militância com as questões 

socioambientais. Seu envolvimento e interesse estão cada vez mais atuantes, em 

sua busca por cursos, formações, parceiras e grupos de estudo que trabalham a 

temática ambiental para obter mais informações, conhecimento, e para poder 

disseminar no ambiente educativo. Por isso, ao ser questionada sobre sentir-se uma 

educadora ambiental afirma: 
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Sim, me sinto um educador ambiental todas às vezes que tenho oportunidades de falar 
sobre o assunto, busco sempre informar de modo claro e objetivo mostrando para os alunos 
a importância do meio em que vivemos. (Ametista) 

 

3.1.4. Ágata  

 

Ágata nasceu na cidade de Matelândia 

no Estado do Paraná, em uma comunidade da 

Zona Rural. Ao redor de sua casa, havia várias 

árvores frutíferas de diversas espécies, com o 

objetivo de se obter uma grande variedade de 

frutas para as diversas épocas do ano. Na propriedade, também havia um rio com 

mata ciliar preservada que fazia limites com outro imóvel.   

Nesse cenário, as brincadeiras aconteciam ao ar livre, com amigos fictícios, 

pois não havia vizinhos próximos. Nas brincadeiras de faz de conta, reproduzia as 

atividades realizadas na casa, assim a casinha ficava embaixo de um pé de 

mangueira, fazendo brincadeiras de limpar a casa, fazer comidinha, com tudo que 

estava ao alcance daquele ambiente, como folhas, frutos e sementes. Somente no 

Natal e Dia das Crianças recebia brinquedos comprados que eram escolhidos 

conforme acordo e disponibilidade de recursos da família. 

Permaneceu ali, até os 17 anos, quando mudou-se para Guarapuava para 

fazer seu curso de Ensino Superior em Ciências Biológicas. Sua opção por esse 

curso assentava-se nas raízes da sua infância e adolescência no campo, uma 

ligação forte com as questões naturais que incentivaram a escolha da sua profissão.  

Seu trabalho como professora iniciou em 2005, quando assumiu a vaga do 

concurso da Rede Estadual no Estado de Santa Catarina, no município de Lontras, 

onde lecionou as disciplinas de Ciências e Biologia. Após terminar seu Mestrado, 

solicitou a remoção para Itajaí, no ano de 2012, onde permanece até hoje. 

Ágata é uma menina doce, de olhos brilhantes, com forte potencial, estudiosa 

e competente, disponível para o novo e para os desafios diários. Uma educadora 

menina, mas que expressa, em seu trabalho, a experiência de uma grande mulher. 

Quando Ágata narrou os fatos marcantes da sua vida, percebi na sua escrita, 

como foi significativo esse momento de relembrar sua infância e os momentos 

agradáveis de seu brincar, como confeccionar suas próprias bonecas, as 
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brincadeiras fictícias o imaginário, recordações de um tempo de felicidade, muito 

bem corroboradas pelas seguintes palavras: 

 
Canteiro de obra: as crianças... Sentem-se irresistivelmente atraídas pelos 
destroços que surgem da construção, do trabalho no jardim ou em casa, da 
atividade do alfaiate ou do marceneiro. Nestes restos que sobra, elas 
reconhecem o roso que o mundo das coisas volta exatamente para elas, e 
só para elas. Nestes restos elas estão menos empenhadas em imitar as 
obras os adultos do que em estabelecer entre os mais diferentes materiais, 
através daquilo que criam em suas brincadeiras, uma nova e incoerente 
relação. Com isso, as crianças formam seu próprio mundo das coisas, 
mundo pequeno inserido em um maior. (BENJAMIN, 1987, p. 45 apud 
KRAMER, BAZÍLIO 2006, p. 85) 
 

A EA também foi um movimento de encontro da vida do interior para os 

desafios da vida urbana. Uma mudança da vida em comunidade para uma vida mais 

solitária na cidade grande. Entretanto, sua atuação como educadora e o 

envolvimento com os educandos são espaços de integração e mediação para 

expressar sua história de vida e continuar mobilizando seu educandos e colegas de 

trabalho para questões socioambientais. 

Em seu relato do encontro com a EA iniciou pela infância e suas lembranças 

se tornaram mais evidentes na formação inicial. 

 

 Desde a infância por morar no interior, lembranças de meus pais com o convívio da terra 
plantando os alimentos e em fazer a compostagem. Vivia mais isolada pela distância dos 
terrenos dos vizinhos, tudo era mais longe. Na graduação a percepção do ambiente social 
ficou mais presente, tínhamos que agir com projetos sociais. (Ágata) 

 

Essa percepção do educador ambiental sobre as contradições e a 

complexidade das interações entre ser humano  sociedade  meio ambiente e 

cultura, na superação das formas de dominação social e cultural, na compreensão 

do mundo em sua complexidade e da vida em sua totalidade, nos remete àquilo que 

Loureiro (2006) caracteriza como sendo uma Educação Ambiental transformadora, 

emancipatória que emprega o conhecimento derivado da apreensão da realidade, 

[...] projetos ambientalistas que visam à justiça social, ao equilíbrio 

ecossistêmico e à indissociabilidade entre humanidade- op.cit., p. 94), os 

quais podem contribuir para o desenvolvimento de sociedades sustentáveis, 

responsáveis e justas. 
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Quanto a ser uma educadora ambiental, um sentimento de insatisfação é 

percebido em seu relato. 

 

Parcialmente. Porque as ações demoram muito para se concretizar e para ser um educador 
ambiental completo, após se fazer o processo de educação, devemos receber em 
contrapartida, ações concretas e, algumas dessas ações só aparecem muito tempo depois. 
Isso gera um pouco de frustração, porque não consigo avaliar os pontos que deram certo e 
o que precisa ser mudado. É como se a semente fosse lançada no vácuo. E, como sou 
muito regrada; uso muito o que aprendo, dessa forma, tenho dificuldades em aceitar essa 
demora em utilizar informações positivas sobre o uso e cuidados do meio ambiente em si, 
por parte das pessoas e, isso me desmotiva. (Ágata) 

 

Esse relato apresenta as dificuldades que os professores educadores 

ambientais enfrentam, as frustracões de realizar uma tarefa nada fácil de lutar e 

perserverar em uma sociedade consumista, imediatista que apenas vê o meio 

ambiente como um objeto, uma utilidade. Esse é um dilema que temos que enfrentar 

não perdendo a esperança de dias melhores, uma vez que: 

 
A maneira pela qual o mundo nos subjuga, e o esforço com o qual tentamos 
nos impor ao mundo, formam o drama da vida. A resistência dos fatos, 
entretanto, nos convida a transportar a nossa construção ideal para o 
sonho, e a esperança deve alimentar nossa crença, mesmo que haja 
dissabores. (SATO, 2001, p. 25) 
 

Nesse drama de vida, as narrativas de Pérola, Esmeralda, Ametista e Ágata, 

reforçam o fato de que, quando temos uma relação desde cedo com o ambiente 

natural, nossa sensibilização aflora ao longo do tempo, nos sentimos pertencentes 

ao meio natural, numa relação viva e completa sem fragmentações uma integração 

que gera valores, responsabilidade, ética e uma constante preocupação com todos 

os seres. Concordando com Sauvè (2005, p. 317): 

 
A educação ambiental leva-nos também a explorar os estreitos vínculos 
existentes entre identidade, cultura e natureza, e a tomar consciência de 
que, por meio da natureza, reencontramos parte de nossa própria 
identidade humana, de nossa identidade de ser vivo entre os demais seres 
vivos. 

 

As quatro pedras preciosas, apresentam esse ponto em comum, o encontro 

desde a infância, com o ambiente natural, uma relação de convívio com a terra com 

as plantas, relacionado ao início de suas vidas, as vivências da infância sendo 

marcantes para a escolha da profissão, pois essas três educadoras são biólogas.  
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Esse convívio revela as maneiras como nos constituímos, como é marcante a 

forma que vivemos, as experiência que tivemos, as pessoas com quem nos 

relacionamos. Cada um é um ser, mas constrói sua identidade conforme a 

pluralidade de experiências vividas, e as diferenças que ocorrem ao longo da sua 

trajetória. 

No caso da questão dos educadores entrevistados, a identificação com o 

ambiente natural está relacionada à própria subsistência, como meio de vida. 

Revela-se a importância da interação familiar e o envolvimento com os problemas 

socioambientais vividos. Nesse sentido, possibilita compreender a constituição e a 

identificação como educador ambiental pelas experiências vividas culturalmente. 

[...] 

1997, p. 26). 

Por isso, é importante notar a importância de cada história e experiência, em 

seu contexto, em um determinado tempo e espaço. A identidade não é estável e 

nem única, mas con

 como salienta Hall (2006, p.13), 

ibidem). 

Mattos (2010) apresenta, sobre a identidade, as ideias de Bruner (1990  

2002, apud MATTOS, 2010) segundo o qual, 

 

outro que reflete 

nossa cultura  

Essa mesma autora, Mattos, também menciona as ideias de Coracini (2007) 

que compreende a formação da identid porções de 

vários discursos que fazem parte de nossas lembranças de diálogos que tivemos, 

sa roda vida do ambiente 

social e cultural, perpassado por crenças

interdiscursos, inúmeras vozes que formam a nossa visão do mundo, e 
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3.1.5 Rubi 

 
Rubi é educador da Rede Estadual, já com mais 

, segundo ele. Atua na mesma 

escola há 10 anos, para onde veio com remoção de 

Blumenau, onde atuou na antiga UCRE, hoje GERED, 

como articulador de Classe de Aceleração. Coordenou 

alguns projetos de EA, também foi diretor e secretário 

de escola, por isso, tem experiência sobre o funcionamento e a gestão desses 

estabelecimentos. 

A escolha pelo magistério não foi tão fácil, pois seu pai não queria que ele 

optasse por essa profissão, uma vez que sua mãe era professora. No Ensino Médio, 

iniciou o curso técnico em contabilidade, por influência do seu pai. Desistiu e 

continuou o curso científico, em cuja modalidade completou o Ensino Médio. 

Na formação acadêmica, o sonho do seu pai era que se inscrevesse em 

Administração de Empresas ou Direito, para ser advogado, mas contrariando a 

escolha do seu pai, realizou o curso de Ciências Biológicas, e só posteriormente seu 

pai acolheu sua decisão. 

Essa escolha pela formação inicial se deu pela postura marcante de uma 

professora do sétimo ano, ao fazer um trabalho sobre Conferência das Nações 

Unidas acerca do Meio Ambiente e Desenvolvimento- Rio-1992, o qual despertou 

lhe o desejo pelas questões ambientais. 

Professor atuante na escola executa ações e projetos que permitem ao 

aluno sair do espaço escolar para aprender no cotidiano da vida. Então, uma vez a 

cada bimestre, realiza uma saída de campo com os alunos, com o objetivo de 

vivenciarem a prática com a teoria. Comprometido, responsável e competente, assim 

é Rubi. 

Quando Rubi foi questionado sobre o encontro com a EA, remete sobre sua 

escolha profissional, que se deu pelo exemplo de um professor do Ensino 

Fundamental, e o conflito no âmbito familiar por essa escolha. Sua persistência e o 

sentimento de pertencimento e ligação a uma causa foram o sustentáculo para a 

continuidade da opção de ser Educador. Como relata na entrevista: 
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Na sétima ou oitava série, com minha professora de ciências, que encaminhou uma 
pesquisa sobre a ECO 92, no Rio de janeiro. Lembro que me senti muito interessado sobre 
o problema ambiental que o mundo passava, e com o decorrer de minha história, este fato 
foi me incentivando a ser professor de ciências. Na época foi marcante esta pesquisa 
também por ter o meu primeiro contato com a biblioteca da faculdade, pois não havia 
internet e fomos pesquisar sobre o tema em recortes de jornais. Isto me levou várias vezes 
a biblioteca da faculdade. Meu pai, não apoio esta ideia de início de ser professor, pois 
minha mãe já era professora. Frequentei inicialmente uma escola para uma formação 
técnica, era para eu ser um administrador de empresa, ou um advogado. Por influência de 
meu pai, fui fazer o técnico em contabilidade. Fiquei desesperado, então fizeram a minha 
transferência para uma escola particular, pois a matriz de uma escola pública na época me 
impedia de retornar ao ensino geral. Assim que me inscrevi no vestibular, minha opção já foi 
para a biologia. (Rubi) 

 

Essa opção de vida profissional relacionada à adolescência remete à sua 

escolha de hoje se identificar como um professor educador ambiental: 

 

Sim, me sinto, pois quando trabalho em sala de aula com o conteúdo e com a aplicação 
prática, especialmente pelo contexto que a escola está inserida, uma comunidade de 
pescadores, eles tem uma consciência ambiental mais apurada. Questionam sobre os 
turistas, o lixo, sentem a falta de respeito. (Rubi) 

 

Nesse relato, o educador reflete sua identidade de ser educador ambiental 

relacionado com a vivência da comunidade escolar, valorizando o saber cultural e 

histórico como ponto fundamental de ação como educador, como salienta Sato: 

 
Ora, as comunidades detêm conhecimentos próprios, entretanto, não 
utilizam a linguagem acadêmica para legitimar este saber. Há sabedoria que 
flui de uma relação que poderia envolver diversas formas de conhecimento, 
num entrelaçamento inseparável da biodiversidade com a cultura local 
(SATO, 2001, p. 21). 

 

E é nessa ciranda de saberes entrelaçados, de ambientais e da cultura local, 

que avanço para a próxima narrativa. 

 

3.1.6 Ônix 

 
Ônix nasceu em Joinville, uma cidade que sofreu 

grandes mudanças no decorrer da sua vida. Uma delas 

refere-se ao aumento populacional, na época, estimado 

em aproximadamente 100 mil habitantes, passando a 

uma população atual de quase 600 mil habitantes. 
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Transformou-se assim, na maior cidade do Estado de Santa Catarina, seguindo sua 

vocação industrial, o que a fez progredir economicamente, porém deixando um 

pouco de lado as questões ambientais. 

A infância de Ônix foi marcada por muitas brincadeiras infantis (soltar 

pandorga (pipa), jogar pião, bola de gude e futebol) além dos estudos. Sempre 

brincando e respeitando os amigos que conserva até hoje. Na parte escolar, cursou 

em escola pública (Rede Municipal) todo o ensino fundamental; já o ensino médio se 

efetivou na rede pública e privada. Uma das suas melhores lembranças é do ensino 

médio, período em que descobriu o quanto gostava de biologia, e onde conheceu 

seus dois mestres das Ciências Biológicas. 

Hoje, Ônix é morador do município de Penha, região litorânea, uma cidade 

que, como as demais, está em desenvolvimento expressivo, crescendo 

desordenadamente, e com isso os problemas socioambientais são evidenciados 

pela falta de planejamento urbano e econômico.  

Uma das ações governamentais realizadas no município é o Projeto Orla25. 

Ônix participa desse grupo que está criando o processo de zoneamento da orla, 

para que se possa planejar melhor os espaços, mantendo a preservação e o 

convívio entre os seres humanos e o ambiente natural. 

É professor, Mestre em Ciências - Tecnologia Ambiental e atua com as 

disciplinas de Ciências e Biologia, há quatro anos na escola. Pertence à Rede 

Estadual há 14 anos. É um educador engajado nas questões sociais, sempre 

envolvendo seus educandos para que aprendam a reivindicar seus direitos. Um 

grande mestre que vivencia a Educação Ambiental em sua plenitude cumprindo o 

que diz Brandão: 

 
Temos defendido a ideia que a educação ambiental, para ser educação 
crítica e transformadora, educação emancipatória, tem que ser um processo 
coletivo, dinâmico, complexo e contínuo de conscientização e participação 
social que articule também a dimensão teoria e prática, além de ser um 
processo necessariamente interdisciplinar. (BRANDÃO, 2005, p. 272, grifos 
da pesquisadora) 
 
 

25 O Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima (Projeto Orla) é uma ação conjunta entre o 
Ministério do Meio Ambiente, por intermédio de sua Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento 
Rural Sustentável (SEDR), e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no âmbito da sua 
Secretaria do Patrimônio da União (SPU/MP). Suas ações buscam o ordenamento dos espaços 
litorâneos sob domínio da União, aproximando as políticas ambiental e patrimonial, com ampla 
articulação entre as três esferas de governo e a sociedade. (Disponível em 
http://www.mma.gov.br/estruturas/educamb/_arquivos/cjs_manor.pdf. Acesso em: 19 jun. 2016). 
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Ônix é um educador que reflete, com seus educandos, as questões 

socioambientais. Participativo e atuante na comunidade, onde faz essa 

movimentação da vivência das potencialidades e dificuldades vividas nesse entorno, 

possibilita ao educando, conhecer esses espaços para participar e ser atuante como 

futuro cidadão.  

Assim, encontra a EA no exemplo, na coerência da práxis de seus 

professores formadores e faz esse papel hoje, ao permitir a seus educandos viverem 

as questões socioambientais, mediando o conhecimento com a teoria e a prática de 

vida. Assim, revela seu encontro com a EA, aos educadores do Ensino Médio: 

 

 Na verdade foram dois professores do Ensino Médio quando na época que eu era aluno, 
pois eu já gostava da biologia, mas de uma forma diferente, por exemplo pela preservação 
consciente, não é tirar o da gente nem tirar da natureza, é saber conviver nos dois planos. 
Isso primeiro com o lado silvestre e com o nosso lado da Antropologia. Depois veio com 
mais tempo na faculdade eu comecei a prestar a atenção que o detentor da destruição do 
planeta somos nós. (Ônix) 

 

Ao ser perguntado sobre sentir-se um professor educador ambiental, Ônix 

revela: 

 

Sim, tento ser um educador ambiental mostrando aos alunos e as pessoas que consumir 
consciente é uma necessidade para manter equilíbrio humano e ambiental no nosso 
planeta. É um sentimento de mostrar as pessoas que o necessário é essencial para uma 
vida digna para todos os seres vivos e o planeta Terra. (Ônix. 

 
 

Deve-se notar que os educadores revelam sua aproximação com as questões 

ambientais e sua opção pela educação ambiental, influenciados por alguns 

professores que tiveram ao longo da sua vida escolar, conforme relatos de Rubi e 

Ônix. 

A lembrança faz-nos reviver o reencontro com um passado, o de professores 

e mestres marcantes que tivemos, exemplos que seguimos e com os quais 

chegamos a um hoje provido de inquietações e vontades que formam o conjunto de 

lutas da profissão docente, ou nas palavras de Arroyo (2000, p.18) no livro Oficio de 

mestre [...] profissionais que sabem fazer o que lhes pertencem, porque 

aprenderam os segredos, saberes e suas artes. Uma identidade respeitada, 
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O autor salienta que -

permanentes que sobrevivem  (ibidem). Um viver de gerações, do 

encontro da nossa infância, adolescência, juventude e a todos os processos de 

aprendizagem, de formações e socializações realizadas ao longo da vida. Enfim: 

...] Educar incorpora as marcas de um ofício e de uma arte, aprendida no diálogo 

d  (ARROYO, 2000, p.18). 

Essas falas das narrativas, bem como as reflexões de Arroyo, revelam o 

poder do professor que se assume como educador e profissional, sua imagem e o 

exemplo que representa na vida dos seus educandos. Sua prática docente permite, 

ao educando, se motivar e querer seguir a profissão pelo exemplo de vida do 

educador que lhe aguçou a curiosidade, despertando-lhe esse gosto, essa vontade 

de retribuir e vivenciar as relações com as pessoas, com a natureza, com os 

sentimentos, enfim, sentir-se como todos e tudo, vivendo em sociedade.  

Concordo com as palavras de Arroyo que se trata er a 

op. cit., p. 53). Ainda, para Paulo Freire, isso corresponde à 

vocação ontológica do ser humano, uma vez que: 

numa Portanto, os 

homens são seres da busca e sua vocação é a de humanizar-

(ibidem). 

Arroyo (2000) enfatiza ainda que a 

53), é reconhecer nos educandos aquilo que fomos à época de jovens, de 

adolescentes, para possibilitar ser gente ensinando a arte de viver, deflagrando 

processos de intencionalidade nos quais os saberes são construídos respeitando a 

op. cit., p. 53). 

A reflexão sobre as aproximações das questões ambientais ou da EA na vida 

dos educadores, no caso dessas duas pedras, Ônix e Rubi, revela que sua relação 

está diretamente relacionada ao exemplo de ser professor, aquele ser original que 

deixou marcas profundas as quais fizeram seus educandos construírem um sonho e 

escolherem uma profissão com uma função tão nobre e significativa na sociedade, 

que se qualifica como o começo para qualquer outra profissão. 
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3.1.7 Coral  

 

Coral nasceu no Rio de Janeiro. É a irmã mais 

velha de mais dois irmãos, seu pai era Técnico de 

Comunicações da Rede Ferroviária Federal e sua mãe 

dona de casa. Permaneceu nessa cidade até os 15 anos, 

onde iniciou o magistério.  

Com a aposentadoria de seu pai, a família mudou 

para Carandaí, em Minas Gerais, onde terminou o 

magistério. Houve outra mudança para Barbacena, no mesmo Estado onde cursou 

Pedagogia, permanecendo no Estado por oito anos. Sua última mudança foi para 

Navegantes, Santa Catarina, onde está hoje completando 23 anos de domicilio.  

Coral relata que é uma pessoa muito feliz e realizada. Da sua infância e 

adolescência lembra tanto de momentos de alegria, quanto dos desafios que 

apareceram em cada fase de sua vida, sempre com a presença dos seus pais. 

Realizou sua pós-graduação em Orientação Educacional na Univali e o 

concurso pela Rede Estadual, onde atua, há 20 anos, como Orientadora 

Educacional. Tem muita dedicação a essa escola, que considera como sendo a sua 

família. 

Coral é uma profissional muito comprometida em todos os projetos dos quais 

a escola participa e seu desempenho é sempre impecável. Muito estudiosa e 

competente, sempre faz o seu melhor. 

Coral viveu muitas mudanças em sua vida, optou pela educação e escolheu o 

caminho da Orientação Educacional, onde desenvolve trabalho com os educadores 

e com os educandos. Em todos os trabalhos relacionados à formação continuada ela 

está presente, realizando o elo entre a GERED e a escola. Foi em um desses 

encontros que a EA tornou-se mais efetiva em sua vida, como relata em sua 

entrevista: 

 

Bem, como eu fui criada no Rio de Janeiro, cidade, a preocupação dos meus pais, sempre 
foi relacionada a não jogar lixo no chão, cuidar e manter o ambiente limpo. Mas, por 
educação e não com essa preocupação que um dia vai ter um problema ambiental. Mas, a 
preocupação maior veio quando eu comecei a trabalhar mais com a educação. Na 
faculdade, começava a se falar nas questões ambientais, houve o início de um alerta a essa 
necessidade, para esse cuidado e a ter esse conhecimento. (Coral) 
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Sua identidade com a EA permeia o desenvolvimento pessoal, profissional e 

institucional, se consideramos a perspectiva colocada por Nóvoa [...] a 

formação de professores com o desenvolvimento pessoal (produzir a vida do 

professor) com o desenvolvimento profissional (produzir a profissão docente) e com 

o desenvolvimento organizacional (produzir a escola) . 

Assim, numa formação continuada, compreendeu que o encontro da EA na 

história de vida do educador, de sua formação inicial e a sua atuação na escola 

contribuí para a construção de uma identidade como um processo interativo e 

dinâmico. 

 
Na formação de professores, pensar sobre o tempo ido em que sentávamos 
nos bancos escolares contribui para a significação de nossas hoje teorias 
educacionais. Nossos discursos e práticas acerca da educação trazem à 
emergência muito destes tempos e espaços passados e que, por vezes, são 
apenas contados e lembrados sem serem problematizados e valorizados 
enquanto constituidores de identidades profissionais. (GOMES, DIAS, 
GALIAZZI, 2009, p. 303) 

 

Ao responder sobre ser uma educadora ambiental, Coral faz uma reflexão de 

suas atitudes e de sua prática pedagógica na escola. 

 

Percebo que ainda falta algumas atitudes para me considerar uma educadora ambiental 
completa, ainda preciso corrigir algumas atitudes pessoais e prestar mais atenção as 
situações do dia-a-dia. Ás vezes, algumas situações passam batido e quando me dou conta 
não dá para voltar atrás. Principalmente cuidado com alguns tipos de embalagens, uso de 
materiais para reciclar e outros, mas acredito que ainda chego lá. Continuo tentando passar 
bons exemplos e cobrar dos alunos e até da família algumas mudanças de atitudes, já tive 
algumas pequenas vitórias. (Coral) 

 

Percebi como é muito forte a representação da educação ambiental como 

mudança comportamental, o que se justifica, porque é a que está mais perto das 

pessoas, principalmente nas propagandas e campanhas divulgadas pelos meios de 

comunicação, que nos induzem a consumir mais e mais, e para compensar, vamos 

gerir nosso consumo individual, mas essa mudança de comportamento, na verdade 

não garante que haja uma reflexão crítica sobre o processo de extração, utilização 

de bens e serviços naturais e o descarte de produtos gerados por esse consumismo, 

o que torna a sociedade insustentável, e agrava a crise ambiental e as 

desigualdades sociais. É claro que combater o desperdício de água, energia, 

alimentos é fundamental, porém precisamos de uma EA alinhada a 
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essencial à 

coletivas compartilhadas no ambiente em que vivemos, nossa casa comum , 

segundo a autora. 

Ainda, compartilhamos com a autora o entendimento que: 

 

A educação ambiental não é, portanto, uma forma  de educação (uma 
educação para... ) entre inúmeras outras; não é simplesmente uma 
‘ferramenta’ para a resolução de problemas ou de gestão do meio 
ambiente. Trata-se de uma dimensão essencial da educação fundamental 
que diz respeito a uma esfera de interações que está na base do 
desenvolvimento pessoal e social: a da relação com o meio em que 
vivemos. 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. (SAUVÈ, 
2005, p. 317, grifos da pesquisadora) 
 

E é com essa dimensão educativa da EA, que apresentamos nossa próxima 

pedra preciosa. 

 

3.1.8 Safira 

 

Nasceu e vive em Itajaí, conquistou todas as 

possibilidades que a tornaram uma mulher realizada. 

Na infância simples e humilde, o amor de seus pais foi 

fundamental para sua formação. Estudou em escola 

pública, e no Ensino Médio cursou o Magistério. Sua 

escolha profissional deveu-se ao sonho da sua mãe 

em ter uma filha professora, e também ao encontrar, na APAE, uma professora que 

comentou acerca do prazer de exercer essa profissão. 

Na adolescência, foi tranquila, adorava estudar, dançar e namorar. Casou aos 

21 anos e sua filha nasceu quando faltava um ano para se formar na graduação de 

Pedagogia. 

Safira é uma professora apaixonada e comprometida pela arte de ensinar. 

Com seus 30 anos na Rede Estadual, não perdeu o entusiasmo pela sua profissão. 

Expressa, em seu relato as atividades, os projetos realizados por ela e pela equipe 

escolar, com muita vida, responsabilidade e compromisso para com seus 
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educandos. Essa pedra preciosa é a única dos educadores que trabalha com as 

Séries Iniciais da Educação Básica. 

Safira é uma daquelas educadoras que vivem a docência, expressam seu 

gosto em educar e não medem esforços para proporcionar, a seus alunos, o 

conhecimento mediado pela prática da vida.  

Sua descoberta da EA tornou-se mais efetiva em um desses encontros de 

formação. Revela que promoveu uma grande mudança em sua vida e que suas 

percepções com as questões ambientais tornaram-se mais intensas. 

 

Meu contato foi com a prática em sala. Porque voltando ao meu tempo de escola, não me 
lembro de ter estes conteúdos. Só mesmo nos conteúdos de ciências. Então foi 
acontecendo na prática de sala de aula, de acordo com os conteúdos que eu tenho que dar 
conta, junto com os problemas ambientais. Então o encontro com a educação ambiental 
veio pela minha prática de sala de aula e das formações continuadas. (Safira) 

 

Nessa perspectiva, para a formação de professores, o desafio é conceber a 

escola como um espaço educativo onde trabalho e formação estejam presentes, não 

como algo dissociado, mas intrínseco ao processo, ou seja, perceber que a escola 

reflete, em seu ensino e aprendizagem, as verdadeiras mudanças. Assim, o 

professor, ao buscar formação em uma perspectiva crítica e reflexiva das suas 

práticas, estará investindo na construção de sua identidade pessoal e profissional. 

Isso se dá por meio da autonomia e da liberdade de expressão, em um ambiente de 

autoformação participativa, espaço por excelência de interação das dimensões da 

vida pessoal e particular. Portanto, o professor permitir-se-á viver o processo de 

formação de sua própria história de vida: 

 
A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos 
ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica 
sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade 
pessoal. Por isso é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao 
saber da experiência. (NÒVOA, 1992, p. 13) 
 
 

Investir nos saberes do professor, em sua prática, em seu modo de ver a vida, 

em seus costumes e valores e saber ouvi-lo, mobiliza-o para ele perceber que não 

está sozinho. A formação, nesse aspecto, complementa esse processo, na 

perspectiva de socializar o trabalho e a cultura em uma rede coletiva, espaço crucial 
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para o diálogo com os outros professores, 

participativa, um dos caminhos para diminuir o isolamento profissional. 

Ao ser questionada sobre sentir-se uma educadora ambiental, destaca que 

assim se considera em parte, como relata: 

 

Em parte sim, acredito que o educador ambiental trabalha para melhorar a sociedade em 
que está inserido, através de palestras, trabalhos voluntários, projetos de preservação e de 
conservação do meio ambiente. Vai além da sala de aula... Quando faço com que cada 
aluno reflita sobre seus atos, quanto trabalho com temas sobre meio ambiente e que eles 
vibram com o assunto, me sinto uma educadora ambiental. (Safira) 

 
Suas palavras são ratificadas por Spazziani e Gonçalves (2005) que ensinam: 

 
Assim, para estudarmos questões ambientais locais temos que considerar 
que as condições atuais do ecossistema de cada região ou localidade 
influenciam a estratégia de sobrevivência a ser construída pelos grupos 
sociais do seu entorno. Cada membro de uma comunidade de 
aprendizagem tem que construir o seu entendimento da problemática 
focalizada e o professor ou educador social atua como mediador deste 
processo. As situações-problema nas quais aprendizes e educador se 
debruçam precisam de verdadeira investigação, que promovam em primeira 
instância perguntas que provoquem a necessidade de serem respondidas. 
(SPAZZIANI, GONÇALVES, 2005, p. 109-110) 
 
 

Safira se sente uma professora integrada ao seu contexto sociocultural, de 

sorte que não consegue se perceber na relação ensino-aprendizagem sem 

contextualizar os conceitos. Para ela, ao trabalhar educação ambiental, o educador 

promove cuidados de preservação para com o meio ambiente. Dessa forma ela se 

percebe educadora ambiental, quando o contexto por ela percebido, necessita de 

atenção em relação aos desastres ambientais. 

 

3.1.9 Cristal 

 

Cristal nasceu em Navegantes, numa casinha 

entre o morro e o Rio Itajaí-Açú, no bairro de Volta 

Grande. É a filha mais velha de dez irmãos, e com o 

pai doente (tuberculose), sua mãe assumiu a família, 

mantendo uma venda (pequena mercearia) para 

sustentar a todos. 
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Sua infância foi feliz, e com poucos anos de idade era responsável pelos 

trabalhos da casa, junto com os irmãos mais moços. Já sabia ler e era encantada 

por livros, histórias, palavras novas, tinha ânsia de aprender e não podia ... 

Sonhadora, jurava que um dia iria estudar muito, ser professora e ensinar todas as 

crianças, pois, todos deviam ter o direito de estar na escola e ter acesso a muitos 

livros. 

Problemas com os negócios da família provocaram uma mudança repentina 

nos seus planos. Houve problemas financeiros com a empresa, ocasionando seu 

fechamento. Assim, Cristal foi abrigada a buscar algo para complementar a renda 

familiar e realizar seu grande sonho de ser professora. 

Mas o começo não foi simples. Como nunca havia estudado, iniciou seus 

estudos pelo Centro Educacional de Jovens e Adultos (CEJA). Primeiramente 

realizou as provas do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, depois cursou os Anos 

Finais e, posteriormente, o Ensino Médio.  

Fez o vestibular no ano de 2002 para o curso de Geografia da Univali, pois, 

tinha uma curiosidade inata em estudar a Terra e os seres que nela vivem e 

convivem, os fenômenos naturais e humanos, enfim, porque tudo que sente e vê é 

Geografia, segundo ela. Porém, não possuía recursos para manter as mensalidades, 

e foi buscar auxilio com bolsas.  

As oportunidades para ser bolsista consistiam em participar da equipe de 

liturgia da Igreja Acadêmica, ou atuar no Laboratório de Educação Ambiental, ou na 

Cartografia. Fez a inscrição para as três e conseguiu passar em todas, mas seu 

coração e desejo penderam para a Educação Ambiental. Foram anos de muito 

aprendizado, com distintos desafios, aliados ao convívio com pessoas 

extraordinárias que a apoiaram e lhe deram muito valor, e dos quais fala com grande 

carinho e eterna amizade. 

Cristal atua há oito anos na Rede Estadual e Municipal, onde leciona 

Geografia. Transforma sua sala de aula pelo seu encanto e amor, pois é na escola 

que se sente realizada. Educadora, pesquisadora, aprendiz, uma mulher de muitos 

encantos e valores. Superação é o seu nome.  

Cristal tem uma história de vida envolvente, cujo lema é persistência, 

principalmente quando se tratou do sonho de torna-se educadora. A experiência 

com a EA foi vivida intensamente, pois iniciou sua trajetória de pesquisadora 

juntamente com sua formação acadêmica. A docência veio junto com a experiência 
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de vida, por isso prega o amor e o diálogo como lema em suas aulas, numa visão 

humana da educação. 

A EA ingressou na vida de Cristal por uma necessidade, como nos relata: 

 

Foi na faculdade. Deixando bem claro, que com meus 50 anos. Comecei com esta idade 
pelas dificuldades financeiras em que passava no momento. Sempre quis ser professora. 
Mas precisa de uma bolsa de estudos, na ocasião havia três possibilidades de inscrições na 
universidade pelos projetos de extensão. Uma delas era na Igreja da capela da 
Universidade, do grupo da cartografia do curso de geografia, faculdade que estava 
cursando, e no grupo do laboratório de educação ambiental. Somente no grupo de 
laboratório ambiental, precisava realizar uma prova que foi elaborar um projeto de ação. 
Passei em todas, mas escolhi o Laboratório de Educação Ambiental, pelo incentivo e o 
convívio do professor que era responsável pelo laboratório que na época era meu professor 
na graduação. Lá fiquei por cinco anos. Eu nunca fui tão valorizada, como sou. Eles me 
ensinaram a aceitar a forma como sou e seguir minhas conquistas. (Cristal) 

 

Cristal reflete como foi importante sua participação como bolsista do 

laboratório de EA, pertencente à Universidade do Vale do Itajaí. Nesse grupo sentiu-

se acolhida e valorizada. Sua história de vida reflete claramente o ensinamento de 

Matarezi (2005): 

 
 Educação Ambiental 

começam dentro de mim e também dentro de nós enquanto coletivo, grupo, 
movimento, sociedade. Onde há espaços a preencher e transformar e/ou 
onde é preciso criar o próprio espaço de ação e transformação capazes de 
preencher o vazio social externo e o vazio pessoal interno. Lembrando que 
espaço está associado a esperança que é um movimento de alma. 
(MATAREZI, 2005, p.165, grifos da pesquisadora) 

 

Esse movimento impulsionou-a a ser uma educadora ambiental.  

 

Sim, eu aprendi a cuidar e a conviver de um jeito mais natural possível. Por meio de simples 
atitudes que posso adotar no meu dia a dia. E na escola, na igreja trabalhando com crianças 
estou sempre ensinando, aprendendo e me considero sim uma educadora ambiental. 
(Cristal) 

 

Nas narrativas de Coral, Safira e Cristal a formação inicial como também a 

formação continuada foram os fatores que possibilitaram o encontro com as 

questões socioambientais.  

De sorte que, nesse espaço é que a EA deveria acontecer de uma forma 

plena e crítica. Parafraseando Freire (2000), cabe a Por 

que
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questões pertinentes para uma reflexão que perpassa pelo processo de formação 

inicial e continuada em Educação Ambiental. 

Salienta-se a importância da formação continuada de professores educadores 

ambientais, um momento inaugurado para aprimorar nosso conhecimento específico 

sobre as questões socioambientais, refletir acerca de nossa prática e dialogar com 

os nossos pares.  

Nesse sentido, poderemos, de fato, realizar ações que promovam a 

transformação da realidade, possibilitando a incerteza e a busca por respostas. E 

isso só é possível quando temos a oportunidade de refletir sobre o que nos sugere 

Cortella (2011), que resume os princípios éticos da vida humana a três postulados: 

Eu quero, eu posso, eu devo” . Para ele, a diferença está justamente em nossas 

(mas também atormentam, instigam, provocam e desafiam) as nossas escolhas: 

Quero? Devo? Posso?”  (CORTELLA, 2011, p. 10, grifos da pesquisadora). 

Partindo do pressuposto dessa escolha, Safira relata o surgimento da EA 

relacionada à sua prática na sala de aula, às questões dos problemas 

socioambientais vivenciados, no caso, as enchentes ou a escassez de água, os 

resíduos e sua separação, as doenças como a dengue, sem esquecer de mencionar 

os temas oriundos das mídias.  

Quando se aborda a reflexão sobre a problemática socioambiental, é 

necessário considerar que, se ela for vista superficialmente, sem enraizar o tema em 

uma perspectiva profunda, transforma-se apenas em uma concepção de EA 

vislumbrada e centralizada no ser humano como vítima dos males que lhe 

acontecem. No caso, não se apresenta a causa, nem a possibilidade de mudar a 

opção de um sistema econômico individual e capitalista que reconhece o ambiente 

como algo naturalmente criado para servi-lo. 

Mas Safira também relata a importância das formações continuadas 

deflagradas com temática ambiental, como importantes no processo educativo para 

a ampliação do conhecimento nesse campo. O papel fundamental das formações é 

permitir o diálogo entre ação e reflexão, a teoria fundamentada na prática, quer dizer 

s educativas e prática pedagógica o professor 

perceba a necessidade  

(SATO, 2001, p. 29). Além disso, concordo com Guimarães quando ressalta que 

esses processos podem potencializar o ambiente educativo: 
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Para vivenciar as contradições existentes na realidade, realizar a 
potencialidade do ser por meio das relações políticas, sociais e com o meio 
ambiente, é que se faz necessário em um processo de EA associar a 
atitude reflexiva com a ação, a teoria com a prática, o pensar com o fazer, 

proposta educacional; ou seja, ter a práxis em EA. (GUIMARÃES, 2015, p. 
51) 

 

Pode-se, então, compreender que o encontro da EA, na vida dos 

entrevistados, ocorreu de diferentes formas: dois entrevistados, pela influência dos 

professores que tiveram; quatro entrevistados, ancorados nas lembranças da 

infância, pelo convívio no campo e influência dos seus pais; e três entrevistados que 

registram seu envolvimento na EA a partir de processo de formação inicial, 

continuada e na sua própria prática.  

Sintetizando, é possível entender que o acesso à EA, na vida desses 

educadores, foi propiciado pelos seguintes elementos: 

- Influência familiar (convívio no campo) e dos professores; 

- Formação inicial e continuada, e, 

- Prática pedagógica. 

Essa constatação possibilita a interpretação que não há uma só maneira, um 

só caminho, uma mesma direção que leve um professor, a assumir a identidade de 

 vários fatores pessoais e profissionais que 

caracterizam a vontade, o compromisso e os valores que nos definem como 

educadores ambientais. 

Gaudiano e Katra (2009) argumentam que os valores são fatores principais 

para redimensionar nossa vida, nossa forma de agir perante os outros e o ambiente, 

e é por meio de processos educativos que se instauram os processos de refletir e 

ensinando que: 

 
Nesse sentido, os valores são fatores centrais para ajudar no melhoramento 
sócio-pessoal, ambiental. Na construção de melhores modos de pensar, de 

encarnam nas pessoas, nas instituições, nas sociedades, em nosso entorno 
vital e também nos objetos. (op. cit., p. 54) 
 

Sob essas reflexões, o professor educador ambiental inspirado em definições 

e valores da EA preconizados por esses autores, além de Sato (2001) Guimarães 

(2004), Carvalho (2005) e Sauvé (2005), a identidade do professor educador 
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ambiental constitui-se em seu papel primordial ao exercer sua atividade de agir 

sobre, na e para26 intervir sobre a problemática socioambiental local e global, 

interagindo com educandos, colegas e comunidade, provocando-os a pensar e 

refletir, para 

agirem com compromisso e responsabilidade à luz da qual a mudança é possível. 

Quando os educadores são questionados sobre serem professores 

educadores ambientais, surge uma diversidade de respostas. Um grupo é formado 

por aqueles que se sentem plenos, atuando na sala de aula e na sua vida pessoal 

com compromisso e responsabilidade para com o ambiente e os seres que habitam 

e se relacionam em nossa casa comum.   

Outro grupo se sente educador ambiental em parte, pois há obstáculos e 

dificuldades no caminho, que nem sempre podem ser superados. Portanto, não é 

simples essa luta. Não é fácil conviver com os conflitos de interesse, os jogos de 

poder, em uma sociedade capitalista que individualiza e incentiva o consumismo, 

tornando os educadores, muitas vezes, motivo de preconceitos por diferentes 

parcelas sociais, ou pelos próprios colegas, que os consideram loucos, estranhos, 

esquisitos, rotulando-os com expressões pejorativas como ecochatos , 

biodesagradáveis  e outras, porque eles são comprometidos com as causas 

socioambientais e a defesa da vida.   

Por isso, ressalta-se a importância da formação continuada e permanente de 

EA, numa perspectiva crítica e, portanto, transformadora e emancipatória, pois 

através desse espaço, os educadores constroem fundamentos teóricos, filosóficos e 

metodológicos para se sentirem plenos no exercício e na militância pela EA, com um 

arsenal de conhecimentos, subsídios, estratégias e práticas educativas eficientes 

para o enfrentamento da crise ambiental em que vivemos. 

Apenas uma das nove pedras preciosas confessa não ser uma educadora 

ambiental no momento, em decorrência de estar como gestora. Lamenta sua atitude 

refletindo que poderia ser diferente, mas o sistema escolar é encharcado com tantos 

papéis e tarefas, que o verdadeiro sentido de pensar nas pessoas, no ambiente e 

nas relações entre as pessoas é substituído pela grade curricular, pelos conflitos de 

26 Aqui recorro a uma paráfrase dos três domínios da EA enunciados por Roboton e Hart (1993, apud 
SATO, 1997), uma Educação sobre o ambiente  domínio cognitivo; no ambiente  domínio afetivo; 
e educação para o ambiente  domínio participativo, entendidos como complementares entre si. 
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horários de trabalho, por tarefas a fazer, sem o simples cuidado de perguntar aos 

envolvidos nessa ciranda: O que sentem? Qual sua opinião? O que pensam? 

Nesse sentido, a construção da identidade do educador ambiental não é 

idêntica para todos, revelando-se de diversas formas, de acordo com as 

experiências pessoais de cada sujeito, em uma dinâmica de diferentes interações e 

situações de aprendizado, como foi retratado pelas nossas pedras preciosas. 

Para fortalecer essa dicotomia, temos em Carvalho (2005): 

 

Ser educador ambiental é algo definido sempre provisoriamente, com base 
em parâmetros que variam segundo o informante, suas filiações, moldando-
se de acordo com a percepção e história de cada sujeito ou grupo envolvido 
com essa ação educativa. É uma identidade que comporta um espectro de 
variações na sua definição e apresenta um gradiente de intensidade de 
identificação  identidade plenamente assumida como destino escolhido, 
identidade em progresso como algo a ser alcançado, identidade negada ou 
secundarizada no processo de negociação entre outras possibilidades e 
escolhas do sujeito. (CARVALHO, 2005, p.11) 

 

Esses são os (as) nove professores (as) educadores (as) ambientais, pedras 

preciosas que compõem a pesquisa. Pelas experiências relatadas, percebo que a 

constituição da identidade de cada um (a), a princípio, como professores 

considerando que tudo na vida é um movimento constante... Mas, refletindo a partir 

das narrativas dessas pedras preciosas, acredito que a identidade de educador 

ambiental, origina-se antes mesmo da docência. Talvez ela não seja percebida pelos 

próprios educadores, mas, por meio da pesquisa compreendi essa relação tão 

próxima, escondida nessas tramas de vidas, nos elementos destacados na relação 

entre as pedras preciosas, com o ambiente natural, o convívio familiar, e na prática 

educativa, singularidades que apresentam, ao mesmo tempo, um entrelaçamento do 

encontro com a EA. Assim, recorro às palavras de Gomes, Dias e Galiazzi, quando 

explicam que: 

 
A identificação com a educação ambiental é construída a partir dos diálogos 
dos professores com os pressupostos, temáticas, teorias, metodologias da 
Educação Ambiental, mesmo considerando-se a diversidade que tais 
pressupostos insinuam (2009, p. 305). 

 

É nesses diálogos, no movimento de encontros das relações pessoais e 

sociais que se constitui essa identidade de educador (a) ambiental, com histórias de 

vida que se cruzam em alguns momentos, recheadas de sentimentos. São 

experiências únicas que revelam a construção da identidade de cada educador, por 
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meio da convivência, e sempre alicerçados em princípios e valores familiares e 

educativos. Essa formação se deu tanto na família quanto no ambiente escolar, no 

cotidiano da prática docente, como também nos momentos de estudos e formações.  

 

Em outras instâncias e experiências de nossas vidas outras imagens se 
acrescentam e com todos esses aprendizados, por vezes resistindo a eles, 
fomos construindo nossa identidade pessoal e profissional. A imagem da 
professora, do professor que tivemos não explica com exclusividade a 
imagem que cada um de nós carregamos. (ARROYO, 2000 p. 129) 

 
Percebo nesse grupo, um entrelaçamento das interações que nos tornam 

seres humanizados, conectados com o ambiente em uma relação de respeito e 

compromisso com as questões socioambientais. Essas ideias se articulam com a 

questão desta pesquisa, por me fazerem refletir a possibilidade de se compreender 

o processo de formação continuada, como um forte momento de encontro, no qual 

se possibilita revisitar a nossa identidade pessoal e profissional, e ser um agente 

potencial para ampliar as práticas sociais. 
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“Quem anda no trilho é trem de ferro, sou 

água que corre entre pedras: liberdade 
caça jeito.” 

 

Manoel de Barros 
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4 OS PROCESSOS DOS PROJETOS DE FORMAÇÃO, UMA IMERSÃO NO 
VIVIDO 

 

aprender a ver o mundo, e 
nesse sentido uma história narrada pode significar o 

 (MERLEAU PONTY, 2011, p. 19). 
 
 

 Dando continuidade à trajetória desta pesquisa, de onde reescrevo a minha 

trajetória pessoal e profissional, passando pelos relatos dos professores atores, 

narro, neste capítulo, os processos dos cursos de formação continuada em 

Educação Ambiental desenvolvidos pela GERED, Itajaí, desde sua elaboração até a 

execução, relembrando que essa é uma das minhas atribuições enquanto uma das 

técnicas da Supervisão de Educação Básica e Profissional, da Gerência de 

Educação de Itajaí  GERED.  

Nesse sentido, o objeto do presente estudo foram as formações 

desenvolvidas no período de 2010 e 2012. Com o objetivo de propiciar um mergulho 

nas ações realizadas para uma acurada compreensão do fenômeno, analisei três 

Formação Continuada de Educação Ambiental, 

buscando uma escola sustentável Salto para o Futuro: Espaço Educador 

Sustentável” II Formação Continuada em Educação Ambiental: Sustentabilidade 

em Cena  

Os dados foram produzidos por meio de arquivos pessoais da pesquisadora, 

livro de registro de certificação, lista de presença e avaliações dos professores 

cursistas para relatar como ocorreram as referidas formações. Em seguida, 

apresento as percepções sobre as formações, mediante os relatos das pedras 

preciosas, interagindo de forma dialógica, sobre o processo das formações 

continuadas em EA, por meio das entrevistas reflexivas. 

 

4.1 FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, BUSCANDO UMA 
ESCOLA SUSTENTÁVEL 

 

Ao verificar o significado da palavra projeto, identificamos seu caráter 

a 

igualmente tanto o que é proposto realizar, quanto o que será feito para essa 
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olhar para o contexto a partir das reflexões e ações da realidade complexa da 

educação, com a presença das contradições e dos conflitos de um universo repleto 

relato como ocorreu a construção dos projetos de formação continuada de EA para 

os educadores da rede pública estadual da GERED  Itajaí. 

Como já mencionado, eu tinha um desejo muito forte de contribuir para o 

estabelecimento de uma EA crítica e transformadora, visível e permanente no 

espaço educativo que compõem a rede pública estadual de SC. Para alcançar esse 

desejo, no ano de 2010, iniciei um diálogo com os professores universitários e 

participantes do Grupo de Pesquisa GEEAS, e fiz um convite para, juntos, 

realizarmos uma formação. Foram alguns encontros de planejamento com os 

pesquisadores e muitas negociações com a supervisora, Gerente de Educação e 

com o Secretário Regional, para justificar a importância de executar essa formação, 

e sermos responsáveis pela sua organização administrativa.  

A organização administrativa das formações atendeu à legislação da 

Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, conforme normas expostas 

no seu portal. (Ver http://www.sed.sc.gov.br/secretaria/sistematica-de-capacitacao). 

As etapas abrangiam a apresentação do projeto, a elaboração do edital e a 

aprovação da gerente regional de Educação, do gerente de Administração e do 

Secretário da Agência de Desenvolvimento Regional. 

Atender a todas essas etapas foi um trabalho que demandou muita atenção e 

cuidado, pois várias pessoas passam e decidem pelo processo, são muitas 

assinaturas, termos e editais até, finalmente, chegar ao local desejado - a 

administração da escola, para que a formação pudesse ser divulgada entre os 

pares, e então finalizar o processo com a seleção dos professores que preencheriam 

as vagas oferecidas.  

Ao relembrar todas as etapas desse processo, já percebo as primeiras 

fragilidades que tivemos para realizar uma formação continuada: a falta de 

orçamento para atender a todos os professores da rede e dar continuidade ao 

processo; o cuidado de não prejudicar os horários de aulas dos professores, o que 

acarretaria a sua ausência na escola, nos períodos de formação; a descentralização 

dos recursos, os quais, nesse contexto, possibilitariam a criação de projetos de 

formação dentro da própria escola ou além dela. Enfim, segundo Imbernón (2009) 
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essas fragilidades constituíram os obstáculos realmente presentes, no processo cuja 

 

 
[...] muitos dos obstáculos que a formação do professorado encontra podem 
facilmente se transformar em limitadores para a resistência por parte de 
algum setor do mesmo. Ou, ainda, que esses obstáculos sejam motivo de 
uma cultura profissional que culpa o professorado sem oferecer resistência 
e luta para conseguir uma melhor formação e um maior desenvolvimento 
profissional. (IMBERNÓN, 1999, p. 31) 

 

Para o autor, esses obstáculos deveriam ser vistos como pontos que se 

precisa ultrapassar, que existem de verdade, mas que não deveriam ser vistos como 

fatores que paralisam as ações. 

Voltando às questões do planejamento dessa formação, a novidade foi sua 

realização, de forma coletiva e participativa, entre a equipe da Gered e os 

pesquisadores do GEEAS, os quais se dispuseram a participar como formadores. 

Foi um diálogo aberto, pois coincidiam nossos objetivos de buscar possibilidades 

para a ambientalização da escola, ou seja, inserir a EA, principalmente no sentido de 

institucionalizá-la, de forma interdisciplinar no PPP das escolas, algo que nem todas 

realizavam.  

Sobre essa importância da inserção curricular, recorro a algumas autoras e 

autores que tratam da ambientalização: Ambientalizar significa inserir a dimensão 

socioambiental onde ela não existe ou está tratada de forma inadequada. 

(KITZMANN, 2007, grifos da pesquisadora). 

Portanto, promover a ambientalização na Educação Básica e Superior pode 

significar a instauração de uma série de mudanças que incluam: 

 

[...] inovações conceituais, metodológicas e atitudinais, mas também 
estruturais e organizacionais, que permita enfoques interdisciplinares; que 
facilite um planejamento global de objetivos e conteúdos, que se aproxime 
da compreensão da complexidade e da visão planetária [...] que facilitem a 
descentralização e a flexibilidade do currículo necessária para adaptar-se 
ao entorno e dar respostas as suas inquietudes. (GONZÁLES, 1996, p. 37-
38, tradução da pesquisadora) 27 
 
 

27[...] innovaciones conceptuales, metodológicas y actitudinales, pero también estructurales y 
organizativas; que permita los enfoques interdisciplinares; que facilite un planteamiento global de 
objetivos y contenidos; que acerque a la comprensión de la complejidad y a la visión planetaria. [...] 
que faciliten la descentralización y la flexibilidad del currículo necesaria para adaptarse al entorno y 
dar respuesta a sus inquietudes. (GONZÁLES, 1996, p. 37-8) 
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Norteados pelo objetivo da ambientalização da escola estabelecemos, como 

estratégia para essa proposta de formação, promover ações de intervenção nas 

mesmas, pois entendíamos que a partir do processo de ação-reflexão e ação é que 

se pode ampliar o processo de ensino aprendizagem, rever os caminhos 

percorridos, os obstáculos e as possibilidades de inserção da dimensão ambiental 

no currículo e também na formação do professor.   

apoiamos nas pesquisas do GEEAS sobre ambientalização e sustentabilidade nas 

instituições de ensino, as quais apontavam a necessidade de refletir e desmitificar os 

termos sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e sociedades sustentáveis, 

conceitos complexos, mas com vertentes ideológicas diferentes descritas, quase 

sempre, como sinônimos pelos meios de comunicação e por discursos de alguns 

gestores públicos, políticos e até mesmo por ambientalistas, ao sabor das ideologias 

e interesses de cada um dos grupos sociais envolvidos, na maioria das vezes 

conflitantes. 

 
O significado dos termos Desenvolvimento e Sustentabilidade é 
contraditório e variado. Os temos são utilizados indistintamente tanto nos 
discursos ecológicos de ambientalistas quanto nos documentos 
governamentais. Percebe-se que, entre os distintos grupos sociais, não há 
consenso nem com relação ao desgastado c

. (GUERRA; 
FIGUEIREDO, 2010, p. 192) 
 

Assim, nossa intenção foi propor essa discussão aos educadores para que 

eles observassem o quanto os conceitos têm ligação com as ações desenvolvidas 

na escola, interrogando-se a partir das três questões norteadoras colocadas por 

Paulo Freire (1996): a favor de quem estamos educando, para que educamos e para 

quem educamos. 

Dessa forma, buscar um discurso e uma práxis de sustentação das políticas 

sustentáveis, requer um sólido conhecimento filosófico, teórico e metodológico 

acerca das dimensões da sustentabilidade, dos conflitos de interesse envolvidos 

para a realização de atividades promotoras de intervenção e de transformação da 

realidade. Na maioria das vezes, como já dissemos, o sistema capitalista tenta 

ancorar a sustentabilidade ao desenvolvimento sustentável e à economia verde, 

esvaziando a dimensão política e os valores envolvidos nessa discussão, e 
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enfraquecendo as dimensões ecológica e social da sustentabilidade da vida em prol, 

apenas, da dimensão econômica. 

 Compreendíamos que, para executar esse movimento, se fazia necessária a 

leitura crítica da realidade e o desenvolvimento de estratégias que desafiassem os 

professores a compreenderem a complexidade dessa temática da sustentabilidade 

socioambiental - que não é apenas conceitual - e percebessem como esses 

movimentos de interação entre a teoria apreendida e a prática efetiva na escola, 

podem influenciar o contexto da comunidade escolar. Por isso, ao realizarmos o 

planejamento da formação, foi prevista uma atividade final de intervenção que 

envolvesse a comunidade escolar - professores, alunos e pais, proporcionando-lhes 

o ensejo de, também, se sentirem envolvidos nesse movimento.  

Muitas foram as sugestões sobre qual atividade escolher e de como registrá-

la, até chegarmos à ideia de uma prática contextualizada na própria comunidade 

escolar. Esse movimento exigiu a elaboração das observações e dos dados 

coletados formando um diagnóstico da escola e da comunidade sobre a 

problemática escolhida. 

  A fim de materializar as escolhas realizadas pelo grupo de professores 

cursistas, cada unidade escolar confeccionou um banner para apresentar e 

socializar, com as demais escolas participantes, os resultados alcançados. 

O Quadro 3 

bu  
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Quadro 3: Projeto de Formação Continuada de EA, buscando uma escola 
sustentável 

Título - 
Ano 

Objetivo Geral 
 

Objetivos 
Específicos 

Temas 
Conteúdo/estratégias 

Nº. de 
participantes 
Carga horária 

Docentes/ 

Formação 
Continuada de 

Educação 
Ambiental: 

buscando uma 
escola 

sustentável - 
2010 

Compreender e 
refletir sobre 

realidade 
local/global, 

inserindo ações 
efetivas de 
educação 

ambiental no 
Projeto Político 
Pedagógico da 

escola. 
 

- Promover 
diálogo entre 
educadores, 

pesquisadores, 
gestores e 
educandos 
buscando 
enfrentar e 
minimizar a 

problemática 
socioambiental 

 
- Identificar ações 

e práticas 
pedagógicas e 

sociais 
relacionadas à 

Educação 
Ambiental para a 
sustentabilidade. 

- Educação Ambiental: 
Princípios, objetivos; 

Educação ambiental e 
políticas públicas. 

 
- Contextualizando a 
EA no currículo: um 

olhar para o ambiente. 
Sustentabilidade em 
tempos de mudanças 
climáticas: o que, para 

quem? 
 

- Metodologias em 
Educação Ambiental; 

 
- Atividade e materiais 
didático-pedagógicos 

para o ensino-
aprendizagem; 

 
- Execução das 
atividades de 

aprendizagem a serem 
realizadas nas 

escolas. (Orientação a 
distância); 

 
- Elaboração do 

banner 
Socialização dos 

projetos. 

45 participantes; 

40 h/a: 24h 
presenciais e 

16h a distância; 

Docentes: Prof. 
Dr. Antonio 
Fernando S. 

Guerra e Profa. 
Dra. Yára 
Christina 

Cesário Pereira; 

GEEAS da 
Univali. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

A formação possibilitou, ao grupo de educadores, refletir sobre o panorama 

geral da Educação Ambiental, bem como sobre os princípios, objetivos e políticas 

 

Com a temática da sustentabilidade, foi proposto o jogo Ciranda de 

Conversas: a Sustentabilidade28 para discutir, com os educadores, os conceitos de 

sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e sociedade sustentável.  

28 Jogo adaptado do livro de Rouco e Resenda (2003) pela Profa. Dra. Mara Lúcia Figueiredo, da 
Diretoria de Educação Ambiental da Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema (FAACI), e pelas 
professoras Ingrid Alves Pereira e Patrícia Zílio. 
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O planejamento da formação contemplou, também, atividades dos 

professores com os seus alunos. Nesse sentido, a formação apresentava como 

objetivo, além do aprofundamento teórico e filosófico da EA, oferecer fundamentos 

metodológicos por meio de estratégias de ensino (jogos, dinâmicas, estudo do 

meio), com foco nas questões socioambientais em que a escola estava inserida, no 

âmbito local e global.  

Após o trabalho de fundamentação teórica, jogos e vivências, foi proposta aos 

professores educadores, na formação, a realização de atividade de intervenção no 

próprio ambiente de trabalho, com seus educandos e com a equipe pedagógica de 

suas respectivas escolas. Para isso, foi adaptada uma atividade de Carvalho (2010), 

por Pereira (2010)29, uma das docentes da formação, visando aprofundar as 

questões metodológicas. 

o Sistema Natural e Sistema Construído: um Olhar 

teve como objetivos: identificar a percepção ambiental da comunidade em geral e as 

posturas dos atores urbanos em relação à convivência entre a necessidade de 

preservação ambiental e de ocupação humana; e levantar estratégias de 

planejamento que resultem em padrões urbanos capazes de minimizar os impactos 

ambientais e de favorecer a resiliência dos ecossistemas. 

O esquema da Figura 2 caracteriza as etapas da atividade. 

 

29PEREIRA, Y. C. C., AMBIENTE URBANO - Convivência entre o Sistema Natural e Sistema 
Construído: Um olhar que avalia, planeja e projeta, 2010. Aplicação do instrumento de pesquisa: 
BALTAZAR, D. e ZANELA.  - Escola campo de intervenção: Centro Educacional Municipal Professor 
Antonio Lúcio - Rua Itália nº 977 - Bairro das Nações BC. 
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Figura 2: Esquema da atividade sobre ambiente urbano 

 
Fonte: (GUERRA et al., 2009) 

 

A metodologia da atividade consistiu, inicialmente, na aplicação de um 

questionário para os pais dos educandos para traçar o perfil dos moradores e 

observar algumas particularidades da infraestrutura básica do bairro, tais como a 

paisagem natural no passado e a paisagem natural hoje, sobretudo no que diz 

respeito à infraestrutura: água, moradia, segurança, ruas, estacionamento, 

ral e 

sistema construído. 

Na segunda parte dessa atividade, o registro foi executado pelos educandos 

por meio do desenho pictórico da paisagem, sob o aspecto de sua percepção e de 

acordo com sua imaginação (não necessariamente uma cópia de qualquer paisagem 

do espaço vivido). 

Para dar continuidade às ações, os alunos se organizaram para fotografar 

seus lugares urbanos favoritos e destacar três pontos: sistema natural sem 

intervenção antrópica, sistema natural com intervenção antrópica e sistema 

construído. 

Na sequência, a representação do cenário projetivo, com todos os dados 

levantados, para a comunidade ou cidade foi realizada por meio de mapas 

conceituais, desenhos, palavras, textos, recorte e colagem, história em quadrinhos, 

charge, ou qualquer outra forma de linguagem.  
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Esse trabalho de intervenção com os alunos foi planejado e ocorreu durante a 

formação dos professores educadores ambientais, com a orientação a distância 

pelos formadores e equipe da GERED  Itajaí. 

Para auxiliar os docentes, a equipe de formação promoveu alguns encontros 

individuais, com representantes de cada escola e vários atendimentos por correio 

eletrônico e telefone, a fim de colaborar e esclarecer as dúvidas. Hoje, resgato dos 

registros e lembranças, que houve algumas dificuldades com a proposta de trabalho 

de formação, uma delas foi a insegurança do professor com relação à questão 

teórica e metodológica, e também pelas precárias condições de acesso à internet, 

em casa e na escola, bem como na montagem gráfica para criar o layout do banner 

de socialização dos resultados. No entanto, com as ações concretizadas, as 

avaliações mostraram que os professores educadores ambientais gostaram muito do 

que produziram. 

As escolas exibiram seus banneres, no encontro final da formação, que foi 

muito produtivo, pois apesar das dificuldades, as escolas conseguiram realizar sua 

intervenção, envolvendo a comunidade escolar. A seguir mostramos imagens de 

alguns desses banneres. 

 
Figura 3: A; B) Banners dos projetos da Formação Continuada em Educação 

Ambiental: Buscando uma Escola Sustentável 

 

              

A B 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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Rubi relatou como essa atividade foi desenvolvido na sua escola, destacando 

o envolvimento com os alunos e com a comunidade. O debate discutiu os problemas 

de saneamento (esgoto) que desembocavam na praia sem tratamento e ainda, a 

preocupação com a água que era retirada por ponteiras nas moradias, refletindo 

como esses problemas interferiam na maricultura, atividade exercida pela 

comunidade. Importante destacar que a discussão ultrapassou os muros da escola, 

chegando até a Câmara de Vereadores do município. Segundo o relato de Rubi: 

 

A Formação foi à primeira oportunidade que tive de trabalhar mais intensamente a EA na 
escola. Foi trabalhada a questão do esgoto que é lançado aqui na praia, criamos um pôster, 
houve exposição para a comunidade, fomos até a câmara de vereadores do município. 
Houve limpeza das praias pelo poder público municipal na época, houve até uma campanha 
da prefeitura junto à escola com a questão da coleta de lixo, recebemos bombonas para 
recolher óleo de cozinha, este óleo ficava na escola, uma professora fazia sabão e todas as 
calçadas e banheiros eram lavados com este produto. (Rubi) 

 

O relato de Rubi evidencia como o trabalho com a EA é capaz de mobilizar o 

espaço educativo e a comunidade escolar, permitindo um debate coletivo dos 

problemas vivenciados pela comunidade, o qual foi materializado em uma atividade 

que permitiu o envolvimento dos alunos, professores, pais e comunidade em geral. 

A situação narrada por Rubi destaca, na EA, o papel do dialógico que se 

possibilitou exercer o desvendar, o interpretar, o transformar os espaços vividos, em 

uma relação de construção e interação entre as pessoas e o ambiente, para propor 

reflexões e mudanças que possam ser reconhecidas como um bem comum. Nas 

tão não é exatamente ditar uma receita do que fazer, 

mas formar uma escuta, uma postura e um olhar que vão conduzir este fazer para 

op. cit., p. 181-182). 

No depoimento de Cristal, ao relatar como começou a realizar, em sua escola, 

a atividade de intervenção proposta na formação, teve como foco a questão da 

devastação dos morros na localidade em que a escola está inserida, desde as 

visitas fora do espaço escolar, a escolha do tema, as sugestões dos educandos e 

como esse trabalho repercutiu fora dos muros da escola. 
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O conhecimento a gente adquiri, se não trabalhar a gente esquece. Quando foi trabalhado o 
conceito da sustentabilidade lembra que a gente teria que olhar a comunidade, tirar fotos, 
para ver algo... Fui no sábado, tirei as fotos, as crianças foram chegando e me ajudaram a 
observar o local e até sugiram o nome do projeto: Cadê o Morro que estava aqui? Afastei-
me da escola por três meses. A diretora da escola deu continuidade ao projeto. Foi um 
momento que percebo de envolvimento de toda a escola. O trabalho foi para a feira de 
ciências em Rio do Sul. Ainda hoje os alunos comentam que tiraram o morro, virou uma 
piscina, e agora já aterraram e virou um campo de futebol. Hoje sinto saudades das 
formações, pois ela muito orienta nos trabalhos, como elaborar leituras socioambientais, 
uma formação sempre envolve coletivo, quando ela existe, há na escola uma oportunidade 
de conversa e ai surgem ideias, problemáticas do que estamos vivendo. (Cristal) 

 
 

Cristal traz, na sua história, o quanto esse trabalho mobilizou a escola, como 

foi discutido entre os pares, a percepção do ambiente, dos problemas 

socioambientais daquela comunidade e as transformações que ocorreram. Atingiu-

se, assim, a discussão sobre a dimensão política do processo educativo em EA, que 

tanto almejamos, e que se constitui com a abertura de espaços, na escola, para que 

o professor possa dialogar com os educandos, desenvolvendo sua criticidade em 

relação às transformações do ambiente urbano, o que nos remete à seguinte 

reflexão: 

 
Uma intervenção educacional crítica e emancipatória assume sua dimensão 
política. É uma Educação Ambiental comprometida com a transformação da 
realidade rumo à sustentabilidade socioambiental e percebe o ambiente 
educativo como movimento, mas um movimento aderido ao da realidade 
socioambiental, onde se contextualiza. (GUIMARÂES, 2005, p. 194) 
 
 

Nesse sentido, quando o tema é construído em conjunto e de acordo com a 

realidade vivenciada, torna-se significativo, envolvente e transformador, promovendo 

um movimento relacional entre todos os envolvidos. Claro que o contexto não é 

simples. Todo processo envolve discussão, conhecimento das leis ambientais e, às 

vezes, ocorrem frustações, mesmo acreditando não ser o mais correto, como a 

situação do morro que desapareceu. Esse é um dos exemplos das ações 

desenfreadas dos seres humanos sobre o ambiente natural, provocando profundas 

modificações na paisagem e no lugar, em nome do desenvolvimento econômico e 

da necessidade de ocupação do ambiente construído. 

 

Para tal o saber-fazer da autorreflexão crítica e o saber-ser da sabedoria 
exercitados, permanentemente, podem nos ajudar a fazer a necessária 
leitura crítica das verdadeiras causas da degradação humana e da razão de 
ser do discurso fatalista da globalização (FREIRE, 1996, p 11). 
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Essa autorreflexão crítica, à qual se refere o autor, nos remete ao 

entendimento de que todo processo educativo precisa de uma avaliação, pois 

corporifica um movimento que permite aos formadores, uma segura reflexão, uma 

correta análise da sua atuação, um olhar crítico da sua postura pedagógica e uma 

ponderação concreta de como as potencialidades e fragilidades do trabalho 

formativo colaboram para a apropriação da relação reflexão/prática/discurso dos 

formadores. 

Na avaliação do seminário final da formação, buscou-se verificar, junto aos 

professores cursistas, se foi atingido o objetivo principal de promover o exercício da 

reflexão da própria práxis no ambiente escolar, onde sejam discutidas com seus 

pares, e desenvolvidas com os educandos, distintas atividades que promovam 

diagnósticos, possibilidade de registros, discussões, reflexões enfim, que inaugurem 

questionamentos sobre o contexto socioambiental local e global e possam traduzir-

se em ações efetivas para a melhoria das condições de vida daquela comunidade e 

de seu entorno. 

compreender a nós mesmos e a nossas escolhas, é um exercício importante para a 

formação do educador. Segundo o au Manter cursos, 

oficinas, pesquisas e estudos em torno de questões com que se defrontam no 

cotidiano. Em cada escolha, a professora e o professor põem em ação pensamentos 

e concepções, valores, culturas e  

O instrumento avaliativo dessa primeira formação continuada consistiu em um 

formulário adaptado, pelos docentes do curso, do modelo padrão da GERED, 

contendo uma série de questões a serem respondidas de acordo com uma escala 

de valores pré-estabelecida, conforme a Tabela 2.  
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Tabela 2: Ficha de avaliação do curso Formação Continuada em Educação 
Ambiental: Buscando uma Escola Sustentável 

 
 

Legenda: 1) insuficiente; 2) médio; 3) bom; 4) excelente 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Nos resultados das avaliações, chama a atenção o número de respostas 

 da 

formação, como a mediação dos conceitos abordados, a participação e a 

metodologia adotada. 

O instrumento também continha questões abertas sobre concepções de 

sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, conforme o Apêndice 3. Quanto às 

resposta sobre a concepção de sustentabilidade, 11 participantes não responderam, 

 

era benéfico, tanto para a economia quanto para o meio ambiente e que, para 

preservar para as futuras gerações, deveríamos diminuir o impacto e aplicar práticas 

renováveis, reciclar, reutilizar, usar com responsabilidade.  

Na análise das respostas, percebeu-se que esses dois conceitos precisam ser 

trabalhados com maior profundidade e debate, uma vez que somente uma formação 

Item a ser avaliado 1 2 3 4 

Ao iniciar o curso, como eram seus conhecimentos sobre a 

temática abordada? 
2 12 17 0 

O curso propiciou conhecimento para o trabalho de 

uma escola sustentável? 
0 5 15 11 

Como foi trabalhar com o jogo Sustentabilidade? 0 4 18 9 

A metodologia foi adequada? 1 3 13 14 

Os docentes transmitiram com clareza os assuntos abordados? 0 3 8 20 

Os docentes conseguiram criar um clima propício à participação? 0 2 9 20 

Local e lanche 1 0 8 22 

Carga horária 0 0 11 20 
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não é suficiente para debater os significados de cada termo, com suas 

representações, incluindo a dimensão política e os aspectos ideológicos envolvidos 

na questão.  

Um dos motivos para a constatação dessa confusão conceitual é o 

bombardeamento, promovido pelas mídias e pelos órgãos governamentais, de 

termos semelhantes ou contraditórios, um jeito de evitar que os indivíduos reflitam, e 

continuem agindo sem questiona

As respostas corroboraram, também, alguns estudos do nosso grupo de pesquisa a 

respeito dos dois termos: 

 
Os termos são utilizados indistintamente tanto nos discursos ecológicos de 
ambientalistas quanto nos documentos governamentais. Percebe-se que, 
entre os distintos grupos sociais, não há consenso nem com relação ao 

, 

estariam direcionados. (GUERRA, FIGUEIREDO, 2010, p. 192) 
 

Assim, o intuito da discussão conceitual, na formação, foi permitir ao grupo de 

professores participantes, repensarem certas verdades e discursos correntes no 

cotidiano, possibilitando um espaço de diálogo que precisa se tornar mais presente, 

tanto nas instituições, quanto nas formações continuadas. 

 

4.2 SALTO PARA O FUTURO: ESPAÇO EDUCADOR SUSTENTÁVEL 

 

Escola administrada pelo Ministério da Educação, tendo como finalidade a formação 

continuada de professores da educação infantil, ensino fundamental e médio. Visa 

a reflexão da prática em sala de aula, utilizando diferentes mídias: TV, telefone, site 

com publicação eletrônica, fórum e e- (BRASIL, 2011). 

programa estava gravado e fazia parte do acervo do Núcleo de Tecnologias 

Educacionais - NTE da Gerência de Educação, responsável por essa ação em 

nossa Gerência. As técnicas responsáveis pelo Salto buscavam parcerias com as 

demais técnicas para realizarem os cursos, por isso eu, enquanto responsável pela 

parte da EA, realizei a formação buscando outras entidades para participarem do 

curso, e complementando a série com outras intervenções e metodologias.  
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Respeitando as normas da Gerência, foram realizados, pelas técnicas do 

NTE, todos os procedimentos necessários à formalização do edital e à divulgação, 

para as escolas, das datas e local do curso.  Ao contrário de outros momentos, nos 

quais os cursos se desenvolveram no período noturno, para esse, por força da 

exigência da Gerente de Educação, foram oferecidas 30 vagas no período 

vespertino, o que talvez não tenha sido uma boa alternativa, fato que poderia 

justificar a presença de apenas 13 cursistas que realizaram a formação.  

Enquanto a equipe do NTE organizava as questões burocráticas, me debrucei 

no planejamento para a realização do curso, dialogando com colegas de outras 

instituições parceiras nos processos de formação. No caso, para complementar a 

temática do espaço educador, além do vídeo da série: O que são espaços 

rges30

31 (BRASIL, 2011).  

Também fez parte da formação o tema da Política de Resíduos Sólidos, 

desenvolvido por uma técnica da Fundação de Meio Ambiente de Itajaí - FAMAI.    

Outra temática abordada foi a da mitigação e proteção de desastres ambientais, 

ministrada pelo Coordenador Regional da Defesa Civil, e também sobre a 

organização, nas escolas, da Comunidade de Meio Ambiente e Qualidade de Vida 

Com-Vida, ministrada por uma instituição particular, a CEK8 Formações. O 

programa da formação foi finalizado pelo relato de uma atividade de EA a ser 

desenvolvida, na escola, em curto prazo, para socialização no último dia do curso. 

O Quadro 4 resume como foi organizada essa formação. 

30 Formada em Relações Internacionais, mestre em Educação e consultora da Coordenação de 
Educação Ambiental do MEC (2012). Consultora da série. 
31 Jornalista, educadora ambiental e consultora da Coordenação Geral de Educação do MEC (2012).
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Quadro 4: Salto para o Futuro: Série buscando uma escola sustentável 

Título - Ano Objetivo Geral Temas 
Nº de participantes -  

Carga 
horária/Docentes 

Salto para o Futuro: 
Espaço Educador 

Sustentável  2012. 

Contribuir para a 
divulgação e a 

circulação de uma 
proposta no âmbito da 
educação ambiental, 

refletindo sobre a 
possibilidade de 

transformar as escolas 
em espaços 
educadores 

sustentáveis. 

- Vídeo: Educação 
ambiental/Deise Keller; 
- Árvore dos sonhos e 
pedras no caminho; 
Escola sustentável: 
currículo, gestão e 

edificação; 
- Política de Resíduos 

Sólidos; 
- Defesa Civil: 
prevenção de 

desastres; 
- Socialização das 

atividades realizadas 
na escola. 

13 participantes; 

20 h/a; 

Docentes: Profa. MSc. 
Raquel F. Mafra Orsi; 

Profa. MSc. Susana da 
Costa da Cunha; 

Coordenador da 
Defesa Civil regional: 

Eliezer Cardoso 

Guilherme Cechelero 
(CEK8 Formações). 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

O objetivo da formação foi oportunizar, aos professores, conhecer e discutir 

os temas que compõem a formação de um espaço educador sustentável, cuja 

constituição foi coordenada pela Com-Vida, uma comissão importante para 

organizar o convívio educador, pois seu princípio é propiciar, ao jovem, tanto uma 

linguagem que o atraia, quanto estratégias funcionais de educomunicação, 

promovendo a sua autonomia para exercer o diálogo criando, planejando, 

executando e auto avaliando-se, uma prática necessária a ser alcançada nos 

ambientes escolares.  

A temática acerca dos desastres ambientais foi um dos destaques, em virtude 

de nossa região do Vale e da foz do Rio Itajaí sofrer frequentes quadros de 

enchentes e deslizamentos de encostas, que vêm se intensificando nos últimos 

anos32.  

32 No mês de novembro de 2008, o Vale do Itajaí e mais da metade da costa catarinense, de 
Florianópolis a Itajaí, foram atingidos por enchentes e escorregamentos de encostas de morros 
decorrentes do excesso de chuvas. O desastre atingiu, aproximadamente, 1,5 milhões de pessoas 
em 63 cidades declaradas em situação de emergência e calamidade pública. Foram registradas 133 
mortes, 10 desaparecidos e mais de 330 pessoas com leptospirose, sobretudo em Ilhota, Blumenau, 
Jaraguá do Sul, Gaspar e Luiz Alves. (FRAGA et al. 2015). Ainda, conforme pesquisa de Bauer 
(2016, p. 22), em julho de 2014, Santa Catarina enfrentou dois períodos de fortes chuvas. No início 
do mês cerca de 460 mil pessoas foram afetadas. No final deste mesmo mês, 60 cidades foram 
afetadas, a maioria na região Oeste do Estado, sendo que 42 municípios decretaram situação de 
emergência e cerca de 650 mil pessoas foram afetadas. 
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33

objetivo proporcionar, aos professores, a atualização e o entendimento da legislação 

trabalhado de forma equivocada em algumas escolas, além de deslocar o foco da 

reciclagem para uma reflexão sobre a redução do consumismo, a necessidade de 

revisão de hábitos nocivos e a ressignificação dos valores relacionados às práticas 

do consumo consciente, desmitificando ações pontuais como campanhas e gincana 

de coleta de resíduos que ocorrem nas escolas. 

A inclusão dessas temáticas foi uma forma de enriquecer a metodologia de 

trabalho e as estratégias para o trabalho pedagógico em EA nas escolas. Não se 

utilizou somente o recurso audiovisual do acervo do Programa Salto para o Futuro; 

oportunizaram-se, ainda, aulas dialogadas, debates utilizando a leitura de textos, e 

Heróis somos todos nós

objeto de estudo de uma das pesquisadoras34 do grupo GEEAS, e apresentada por 

educandos da cidade de Jaraguá do Sul. 

A cada encontro, acontecia uma atividade de sensibilização e, em seguida, 

uma exposição dialogada com o apoio de algum recurso audiovisual. Também foi 

feito um acordo de convivência, o qual dizia, em sua primeira etapa, que os cursistas 

deviam explanar o que estava sendo discutido, nas suas escolas e propor, com seus 

pares, uma ação de curto prazo para ser apresentada no final do curso, como uma 

possibilidade de intervenção na escola e na comunidade. 

Resultou desse acordo, uma série de atividades com os próprios educandos, 

e a abertura, nas escolas, de espaços de diálogo com os demais professores, 

envolvendo a questão dos resíduos da escola, o diagnóstico de consumo e as 

medidas de gestão, como a redução do uso de papel, o uso de lixeiras adequadas, a 

implantação de jardins na escola, a continuidade dos projetos que estas já vinham 

33 A Política Nacional de Resíduos Sólidos  PNRS tem como prioridades a redução do volume de 
resíduos gerados, a ampliação da reciclagem, aliada a mecanismos de coleta seletiva com inclusão 
social de catadores e a extinção dos lixões. Mesmo com o fim do prazo para a aplicação da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), em 2014, a situação do destino do lixo no Brasil pouco 
mudou. Se, em 2013, 41,7% do lixo era depositado em locais considerados inadequados (lixões e 
aterros controlados), em 2014, essa parcela foi de 41,6%  redução de apenas 0,1 ponto percentual. 
Fonte:http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2015/07/28/117580-mesmo-com-politica-de-
residuos-416-do-lixo-tem-destino-inadequado.html Acesso em 22 junho 2016. 
34 COSTA, L. L da. O teatro como abordagem educativa na prevenção de risco ambiental: peça 

 fl. Dissertação. Mestrado em 
Educação)  Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2013. 
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desenvolvendo, como a reutilização de materiais e a revisão de projetos para a 

utilização pedagógica da horta escolar. 

O relato de Safira expressa como esse curso foi significativo em sua vida 

profissional e pessoal: 

 

O curso foi um divisor d’águas tanto como cidadã, quanto professora dos anos iniciais. Por 
mais que já havia escutado sobre sustentabilidade, não tinha noção de como seria esse 
espaço, essa escola sustentável. Na minha formação escolar e acadêmica não me lembro 
de ter estudado sobre o assunto. Só o básico, conteúdo sobre o lixo, mas sobre a questão 
de higiene pessoal e do ambiente. A partir do curso o meu olhar sobre o espaço em que vivo 
e trabalho mudou o foco. A palestra do pessoal da Defesa Civil valeu para que pudéssemos 
conhecer o trabalho desenvolvido por eles, assim como nos prevenir e como agir nos 
momentos de enchentes. (Safira) 

 

O importante é compreender que há caminhos para buscar uma escola 

sustentável, partindo do pressuposto que se devem considerar os aspectos 

relevantes a serem discutidos nos ambientes escolares, e não imaginar um único 

formato, um modelo exclusivo para se constituir essa escola sustentável. Além disso, 

a ecotécnica35 não deve ser o principal ofício de uma escola sustentável. O que deve 

ser definido dependerá de cada realidade, do que de fato é importante em cada 

contexto. Assim, o coração constituído não precisa ser verde por se tratar de 

sustentabilidade, e sim colorido como a vida é, com toda a sua complexidade. 

 

A ideia de um projeto em que a sustentabilidade seja o coração da escola 
vai além de um plano de trabalho, orçamento ou cronograma. É uma 
proposta pedagógica ampla, devendo ser discutida pelas escolas, decidindo 
como formular interesses à rede local. (RODRIGUES, 2012, p. 94) 

 

Se o processo for dialógico, torna-se um atrativo na escola, provocando 

mudanças no pensar e no agir, permitindo o reconhecimento do entorno, e a 

realização de um diagnóstico para verificar os obstáculos e as possibilidades do 

ambiente e dos envolvidos nele.  

Em minha avaliação como pesquisadora, e também como uma das técnicas 

da GERED, percebo que uma das limitações desse formato de formação, reside no 

curto espaço de tempo para realizar os estudos teóricos e o diagnóstico no espaço 

35 A ecotécnica consiste em intervenções tecnológicas no ambiente com base na compreensão dos 
processos naturais e foco na resolução de problemas com o menor custo energético e poupando 
recursos naturais (BRASIL, 2013, p. 3). 
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escolar e seu entorno, impossibilitando uma reflexão mais profunda das questões 

teórico-metodológicas, de forma que se traduzam em atividades pedagógicas 

significativas a serem executadas nas escolas e, mesmo que isso ocorra em tão 

pequeno espaço de tempo, ainda não é suficiente para afirmar que essa escola 

passou pelo processo de transição para se tornar um espaço educador sustentável.  

Entretanto, destaco como um ponto significativo, a instauração do diálogo 

durante o processo e a incorporação de outros temas que enriqueceram a formação. 

Porém, não houve o aprofundamento das temáticas por meio de intervenções nas 

escolas para favorecer o processo de reflexão/ação/reflexão tão essencial à 

formação continuada, para ampliar o conhecimento das dimensões da 

sustentabilidade. 

Para esse processo formativo levar à reflexão e ter validade, foi realizado o 

preenchimento de uma ficha de avaliação utilizada na rede estadual, a qual 

apresenta uma série de itens que o professor julga e completa numa escala de 1 a 

4. Essa ficha também apresenta itens para avaliar a organização do evento, a 

alimentação, o material, os equipamentos e a carga horária.  

Nessa formação foram 12 respondentes, e a Tabela 3 resume os resultados 

de cada item.  

 
Tabela 3: Avaliação do curso do Programa Salto para o Futuro, série Espaço 

Educador Sustentável 

Docentes 
Conteúdo 

programático 
Metodologia 

Desempenho 
dos docentes 

Aplicabilidade 
do conteúdo 

Auto 
avaliação 

A    12    12    12    12    12 

B   3 8  1 2 9  1 1 10   1 11   1 11 

C 1  1 10 1  1 10 1  1 10 1   11 1  1 10 

C    12    12    12    12    12 
 

Legenda: 1) insuficiente; 2) regular; 3) bom; 4) excelente. 
Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

Os dados da avaliação representam um número bem expressivo em relação à 

aprovação do curso, ao bom desempenho dos docentes e à aplicabilidade do 

conteúdo, comprovando a importância da temática abordada e a validade em se 

incentivar discussões e estudos dentro e fora da escola, sobre determinada temática 

socioambiental.  
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Ao rever esse processo, percebo que a avaliação não permitiu a introdução 

de questões mais abertas, como fora realizado na formação anterior, com a 

intencionalidade de rever os conceitos nela apreendidos.  

O mosaico da Figura 4 - A e B, representa momentos da formação. 

 
Figura 4: Formação Salto para o Futuro, série Espaço Educador Sustentável 

           

A B 
 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

4.3 II FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 
SUSTENTABILIDADE EM CENA 

 

Esse projeto de formação foi idealizado para acontecer em 2011 com as 

mesmas escolas que realizaram a primeira formação em 2010, para dar 

continuidade às discussões, aos projetos e às ações desenvolvidos com o tema da 

sustentabilidade, mantendo o caráter de continuidade dos processos. Entretanto, 

com a ocorrência da greve da categoria dos professores estaduais, em 2011, 

nenhuma formação se concretizou.  

Após o encerramento do movimento, foi aberta a possiblidade de todas as 

escolas que tivessem interesse encaminharem seus representantes para a 

formação. Inscreveram-se 19 escolas, das quais apenas seis tinham participado da 

formação em 2010. 

Assim, retomamos o planejamento no ano de 2012 para a realização da 

formação planejada com a formadora do curso, a qual também fazia parte do grupo 

de pesquisa do GEEAS. Com a intenção de continuar apresentando fundamentos 

teóricos e metodológicos da EA, em uma perspectiva da escola como um espaço 
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educador sustentável, essa formação assentou-se na temática socioambiental como 

o tema articulador no currículo, instrumentalizando o professor a desenvolver suas 

ações no sentido de estabelecer, na escola, a cultura da sustentabilidade com base 

em conhecimentos, saberes e valores. 

 

[...] a Educação Ambiental para a sustentabilidade assume o compromisso 
com uma transformação social da realidade, visando estabelecer novas 
formas de relação ser humano, sociedade e natureza. A Educação 
Ambiental é, portanto, indissociável do contexto educativo, assim como o é 
dos contextos ecológico, econômico e social. (FIGUEIREDO, GUERRA, 
SCHMIDT, 2012, p. 100) 

 

Os conceitos estruturantes36, os saberes e os valores éticos e estéticos 

entrelaçam-se e promovem um processo de mudança que se pode considerar como 

uma interpretação diferenciada do campo da Educação Ambiental, no sentido dado 

por Layrargues e Lima (2014), inspirados no conceito de campo social de Bourdieu 

(2001; 2004): 

 
[...] um Campo Social é um espaço relativamente autônomo de força e 
posições sociais, dotado de regras próprias e dedicação a produção e 
reprodução de bens culturais, representações e formas de perceber a 
realidade. Reúne um conjunto de indivíduos e instituições que estabelecem 
entre si relações de poder e concorrência hegemônica simbólica e material 
desse universo, fundada na conquista de domínio do capital simbólico 
legitimado e reconhecido por todos os que dele participam. (LAYRARGUES; 
LIMA, 2014, p. 23) 

 

Essa mudança de foco para o campo ambiental passa pela necessidade de 

se instaurar um olhar de vigilância epistemológica atento para muito além das 

relações de poder de um campo que quer se tornar hegemônico, reconhecendo a 

pluralidade de representações e de experiências que convivem nas suas interfaces, 

bem como as diversidades sociais, econômicas, culturais, e a necessidade, desse 

olhar não se desviar dos valores éticos relacionados ao cuidado de si, do outro e do 

ambiente que compartilhamos, da solidariedade, da cooperação, do amor, do afeto e 

do respeito com todos os seres que convivem conosco no planeta. Resumindo, a EA 

36 Aqui entendidos como as ideias que permeiam os conhecimentos da área e favorecem o 
estabelecimento de novas relações entre eles, sendo definidos da seguinte forma: 
significado àquilo que percebe em função do que já conhece (seu sistema de significação) . O mesmo 
fenômeno será interpretado de maneira totalmente diferente se o sistema de significação não for 
igual. Quando se constrói um conceito estruturante, o sistema de significado muda e permite a 
incorporação de elementos antes não considerados ou aos quais se atribuía outro significado 
(GAGLIARDI, 1986, p. 31).  
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é um campo do saber em construção e movimento que percebe as posições, 

contradições, conflitos e consensos que emergem entre os grupos componentes 

desse próprio campo, as relações que se estabelecem entre si, as transformações e 

as tendências que vão se tornando hegemônicas entre os pares. 

Sob esse prisma, as últimas décadas têm mostrado a evolução de uma 

educação ambiental denominada por muitos pesquisadores (as) desse campo como 

os discursos 

do modo de produção capitalista e de um modelo de sistema econômico 

insustentável.  
 

Depois de três décadas do início das preocupações com as questões 
ambientais naturais e humanas é que a Educação Ambiental se expressa 
sobre a necessidade de passar para a sociedade elementos éticos e 
conceituais, a fim de estabelecer uma nova relação com a natureza, 
buscando superar os elementos que predominam no modo de produção 
capitalista. (PEREIRA, 2010, p. 284) 
 

Um dos caminhos para buscar a superação dessa realidade e romper com o 

modelo hegemônico do sistema econômico vigente é a consolidação de uma 

Educação Ambiental em que prevaleça o diálogo como instrumento fundamental 

para a atuação do professor educador ambiental, no processo de atuar na 

construção de sociedades sustentáveis e justas, como preconiza o histórico Tratado 

de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global 

(FÓRUM,1992), o qual se tornou um dos fundamentos da Resolução do Conselho 

Nacional de Educação, em 2012, que estabeleceu as DCNEA. Isso implica, dentre 

outras considerações, o desenvolvimento de um trabalho pedagógico que considere 

e valorize a crítica, o diálogo e a ação voltada à construção de uma sociedade mais 

justa e equilibrada ecologicamente  (SANTOS; JACOBI, 2011, p. 265). 

Nesse sentido, a formação continuada promovida pela GERED, em 2012, 

possibilitou o trabalho através de temáticas que favorecessem uma dinâmica das 

questões a serem refletidas sobre os problemas socioambientais vivenciados, por 

meio de um diagnóstico, sendo que conhecer a realidade da escola e seu entorno, 

foi o primeiro passo para planejar a intervenção, nesse espaço, com sugestões 

metodológicas de atividades de EA que permitissem um diálogo de saberes e a 

prática de atividades direcionadas a desenvolver as dimensões da sustentabilidade 

na escola, no âmbito da ambientalização do currículo, do espaço físico e da gestão 

ambiental. 
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O Quadro 5 apresenta uma síntese do projeto da II Formação Continuada 

em Educação Ambiental: Sustentabilidade em Cena. 

 

Quadro 5: Projeto da II Formação Continuada em Educação Ambiental: 
Sustentabilidade em Cena 

Título - Ano Objetivo Geral 
Objetivos 

Específicos 
Temas 

Nº de 
participantes - 

Carga 
horária/Docentes 

Projeto da II 
Formação 

Continuada em 
Educação 
Ambiental: 

Sustentabilidade 
em Cena - 2012 

Possibilitar a 
reflexão do 

espaço 
socioambiental 
propondo ações 

sustentáveis, 
bem como a 

capacidade de 
transformar a 

escola em 
espaço criativo 
democrático de 

diálogo de 
saberes. 

- Encaminhar o 
trabalho coletivo 
na perspectiva 

metodológica com 
base no 

fundamento da 
teoria da 
atividade; 

 
- Refletir a 

importância do 
PPP na escola e 
convidar para um 

pensar na 
constituição/ e ou 
fortalecimento de 

um coletivo 
envolvido com as 

ações de 
Educação 
Ambiental; 

 
- Conhecer e 

fundamentar as 
diversas faces da 
sustentabilidade; 

 
- Apresentar os 

resultados 
adquiridos durante 

o percurso. 

- A Educação 
Ambiental e a 
percepção da 
problemática 

socioambiental 
Diagnóstico na 

escola: 
Levantamento e 

debate coletivo na 
Unidade Escolar - 

PPP 
- Roda de 
formação: 

socialização do 
diagnóstico; 

 
- Educação 
Ambiental e 

Sustentabilidade: 
Fundamentos e 

boas práticas para 
uma escola 
sustentável 

- Resíduo: o que 
nós temos a ver 

com isso? 
- Teoria e Prática: 
A ambientalização 
curricular no PPP 

- Execução de 
atividades de 

ambientalização 
curricular nas U.E 
- Socialização das 

ações e novas 
perspectivas. 

28 
participantes; 

40 h/a: 24 
presenciais e 16 a 

distância; 

Docentes: Profa. 
Dra. Mara Lúcia 

Figueiredo; Profa. 
MSc. Raquel F. 

M. Orsi 
GEEAS da Univali 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

No momento das discussões visando definir os conteúdos e as estratégias 

para o curso, planejou-se um espaço de diálogo, com os professores, por meio de 

uma roda de conversa, com o objetivo de mapear a existência de projetos e ações 

contidas no Projeto Político Pedagógico - PPP das escolas envolvidas, identificar 
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quais atividades relacionadas às questões socioambientais eram realizadas. 

Também se apresentou, aos professores, a importância de realizar o diagnóstico 

socioambiental na comunidade escolar.  

Para alcançar esses objetivos, disponibilizou-se para o acesso dos 

professores, um material didático com fundamentação teórica, temas geradores e 

sequências didáticas, algumas das quais foram realizadas no Curso, sendo as 

demais disponibilizadas em formato de CD-

 

(GUERRA, FIGUEIREDO, 2010, p. 201). 

 

O referido material pedagógico tem como base o uso de estratégias 
inovadoras de ensino integradoras e interdisciplinares, e busca atender à 
necessidade de informação ambiental de qualidade, a demanda por 
conhecimentos e formação inicial e continuada, voltadas à transversalidade 
da temática da sustentabilidade. (FIGUEIREDO, GUERRA, 2012, p. 103) 

 

O material é constituído por seis temas geradores com sequências didáticas 

para cada tema:  

1) O ser humano, meio ambiente, natureza e sociedade, com as 

sequências:  

I - As representações de meio ambiente;  

II - O jogo do meio ambiente;  

III  As representações de meio ambiente, ser humano e sociedade, na 

história, artes, literatura e ciências. 

2) A percepção da problemática socioambiental, com as sequências:  

I - A percepção das transformações da paisagem;  

II - A percepção da paisagem;  

III - Ambiente urbano: convivência entre o sistema natural e o sistema 

construído.  

3) Sustentabilidade: consumir sem consumir o planeta:  

I - O jogo da sustentabilidade. 

4) Terra, planeta água: um capital natural cada vez mais ameaçado:  

I - Consumo e desperdício da água.  

5) A hora é agora! Aquecimento global e mudanças climáticas com as 

sequências:  
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I - Necessitamos de tudo o que consumimos?  

II - Ações pela Sustentabilidade no planeta.  

6) Resíduos: o que nós temos a ver e fazer com isso? com as sequências:  

I - Boletim ou Blog informativo;  

II - Uso de vídeo educativo.  

 

Com os temas e atividades disponíveis no CD-ROM multimídia, foi 

oportunizada aos professores em formação, a escolha do tema gerador e as 

sequências didáticas que se adequassem ao seu planejamento, às necessidades 

diagnosticadas em sua escola, e ao nível de aprofundamento necessário ao público 

com quem trabalhariam as questões ambientais sobre sustentabilidade. 

Durante as entrevistas, algumas pedras preciosas lembraram a atividade do 

foram feitas, utilizando estratégias diferentes para realizar a atividade, e de que 

forma foi vivenciada essa atividade: 

Ônix realizou o jogo com alunos do Ensino Médio e com os Anos finais. 

 

É o jogo da sustentabilidade são coisas que vieram. Uma das coisas que eu não fiz só com 
o ensino médio, fiz com o fundamental também, mostrando a diferença da sustentabilidade 
e desenvolvimento sustentável. Na minha consciência já sabia qual era a diferença, mas 
gente fica em dúvida, e para os alunos é pior ainda.  (Ônix) 

 

Ametista fez uma adaptação, criando brinquedos com materiais reutilizáveis 

para realizar o jogo. 

 
Foi dali, que começou a vir às ideias, pois eu lembro que eu fiz o jogo, que os alunos 
fizeram carrinhos com materiais reutilizável, recicláveis. (Ametista) 
O jogo da sustentabilidade? (Pesquisadora) 
 Isso! Uma adaptação. (Ametista) 
Era sobre o que é sustentabilidade e o que é desenvolvimento sustentável? (Pesquisadora) 
 Isso e os alunos, que fizeram. Conversei com os professores. E era para caminhar em 
casas pelo tabuleiro. Eu lembro, eu tenho as perguntas retiradas do CD37. Então para mim a 
formação é importantíssima. (Ametista) 

 

Esmeralda fez também sua adaptação do jogo e criou outras atividades. 

37 Cada professor recebeu um material educativo em CD ROM, com fundamentação teórica e temas 
geradores com sequências de didáticas e atividades de Educação Ambiental (GUERRA, 
FIGUEIREDO, 2010). 
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Fizemos uma trilha em forma de pergunta e resposta. A gente elaborou um texto sobre 
sustentabilidade, sobre poluição. Nós elaboramos uma trilha, com os alunos e colocamos 
algumas informações. Fizemos um labirinto, chegava em uma determinada casa, se o aluno 
teve uma atitude corretamente ambiental, ele passava para outra fase [e assim por] diante, 
senão ele retornava pro início do jogo. (Esmeralda) 

 

 Os relatos demonstram que um dos objetivos do jogo foi alcançado, pois 

permitia desencadear discussões sobre os conceitos relacionados à temática da 

sustentabilidade, esclarecendo dúvidas. Outra questão foi relacionar exemplos 

práticos e expressar opiniões, a partir de negociações; de concordar, discordar e 

esclarecer dúvidas em relação às frases do jogo, escolhidas pelos jogadores.  Esse 

exercício permitiu a reflexão e a compreensão dos termos abordados: 

desenvolvimento sustentável, sustentabilidade e sociedade sustentável, como uma 

possibilidade de mudanças de ações e atitudes, perante a forma de ser, viver e 

pensar. Outro objetivo alcançado foi a questão metodológica, as atividades 

impulsionaram os professores a recriarem suas práticas contextualizadas, a partir de 

jogos, diálogos e análises socioambientais.  

Acredito que os relatos corroboram as palavras dos autores, Guerra e 

Figueiredo (2015) sobre o Jogo da Sustentabilidade: 

 
Acreditamos que o confronto de ideias, propiciado por essa sequência 
didática, pode levar os participantes à reflexão e à promoção de ações 
efetivas, individuais ou na própria comunidade, para minimizar ou resolver 
problemas socioambientais, o que está relacionado a novas formas de 
Conhecer, saber Ser e Conviver em Sociedades Sustentáveis. (op. cit., p. 
170) 

 

Propôs-se aos professores cursistas, além de conhecer o conteúdo e 

metodologias do material do CD-ROM, escolher uma prática educativa e aplicá-la 

em suas escolas, para validá-la e sugerir mudanças. Ficou a critério de cada grupo 

de professores a oportunidade de aplicar uma prática que fosse do seu interesse e 

complementasse seu planejamento. 

Esmeralda relata sua experiência sobre uma das atividades integradoras, 

realizadas com os alunos em uma saída de campo ao Rio Itajaí-Mirim próximo à 

escola, para averiguar as condições socioambientais de suas margens. 

 

Eu lembro que junto com a professora de Geografia, fomos fazer uma atividade diferente. 
Aplicar em loco uma observação a princípio da mata ciliar e da erosão. Realizamos um 
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roteiro para a visita, tiramos fotos e também realizamos uma entrevista com os moradores 
para verificar se existia a mata ciliar, mas ninguém soube responder, pois todos eram 
moradores recentes. Nesta ação de campo o que chamou a atenção dos alunos foi o 
lançamento do esgoto no rio. Além da professora de Geografia, a de Português e História 
participaram do projeto auxiliando nos relatórios e com as fotos. No final tudo foi 
apresentado para toda a escola. (Esmeralda) 

  

 
Esmeralda aborda os momentos do planejamento e da execução da saída de 

campo para trabalhar, com os educandos, e a percepção dos problemas 

socioambientais da comunidade que vivia à margem do rio. Lembra, também, da 

entrevista com os moradores para tentarem resgatar a história daquele lugar. 

Naquele processo, os educandos descobriram que o rio, na verdade, tinha sofrido 

uma intervenção humana, em seu traçado natural, para desviar a água das chuvas, 

a qual foi realizada por meio de uma retificação do canal para prevenção das 

enchentes. Acabaram constatando que, talvez, por esse motivo, não havia mais a 

mata ciliar ao longo do rio, a qual, justamente, poderia proteger contra as enchentes.  

 Além disso, Esmeralda relata que os educandos observaram outros 

aspectos, como o problema do esgoto lançado diretamente no rio, a erosão e as 

transformações da paisagem que ocorreram no espaço, principalmente com a 

introdução de uma ponte. Os fatos históricos são importantes para compreender o 

contexto e os problemas socioambientais que estamos vivendo em nosso cotidiano, 

e bem próximo às escolas, devido às intervenções humanas e à ocupação 

desordenada das margens dos rios. 

Ágata relata que a fundamentação teórica foi um fator marcante nos 

encontros presenciais dessa formação, situando a questão da EA em diversas 

dimensões, não somente relacionada a uma questão naturalista ou conservadora.  

 

Teoria. Conceitos de EA. Pensamento mais holístico, diante de muitos encontros e trabalho 
fui entendendo que é você sair do teu trabalho por gavetas, buscando o conhecimento 
integrado. Eu acho que a questão social de valores é muito importante, pois às vezes a 
gente vai trabalhar alguma questão social em uma comunidade e não conhece a sua cultura 
às vezes não dá certo, não vai funcionar. (Ágata) 

 

Também para Ametista, a fundamentação teórica foi um divisor de águas para 

a inserção da EA na escola. Esse projeto auxiliou a construção do plano de ação do 

PDDE Escola Sustentável, para cuja instauração, a escola obteve recursos 

financeiros do Programa para implementação de ações de EA no contexto escolar. 
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Eu amei. Gostei muito e eu aprendi muito a parte técnica, que eu não sabia. 
Fundamentação teórica. É, fundamentação teórica. Eu aprendi muito e foi o momento que 
eu trouxe para a escola, a partir da formação eu vim para a escola com conhecimento e já 
fiz o projeto sustentabilidade e EA, e trouxe a temática para dentro da escola. E aí a gestora 
apoiou todos apoiaram. Aí, a gente conseguiu fazer aquele projeto, enviar, e que resultou 
até na verba da escola sustentável. (Ametista) 

 

Podemos afirmar que toda prática tem uma teoria que a fundamenta e pela 

qual perpassam saberes, valores, crenças e conhecimento. Por isso, mais uma vez 

é importante questionar, o por quê, o para quê, e o para quem estamos ensinando, 

cuja reflexão nos ajuda a romper com a fragmentação do conhecimento. É uma 

forma de ver em outra perspectiva, integrada, coletiva e dinâmica. A EA não pode 

ser vista de uma única dimensão ou de um conhecimento isolado. Nas palavras de 

Sato, 2001: 

 
A dimensão ambiental deve estar presente nas diversas áreas do 
conhecimento, respeitando as organizações, os objetos e as necessidades 
das múltiplas relações. A produção do conhecimento que aí se constrói 
deve ser validada e apropriada pelos grupos sociais. (SATO, 2001, p. 6) 
 
 

Ágata, ao utilizar o sentido holístico como conceito norteador de uma ação 

mais integrada, busca contemplar várias dimensões, com atividades que permitam 

sair do um olhar mais técnico e individualizado de sua disciplina, para assimilar um 

conhecimento que aflore a diversidade de relações e possiblidades (ambientais, 

culturais, sociais, filosóficas) como sugeridas pela formação, por meio dos temas 

geradores do material multimídia disponibilizado aos professores cursistas: 

 
[...] mas através de projetos, capazes de promover a confluência de 
conhecimentos e saberes diversos para a emergência de um olhar mais 
holístico das realidades consideradas e da construção coletiva e 
cooperativa de soluções para os problemas vividos. (OLIVEIRA, 2005, p. 
336) 

  

Nesse sentido, é que a formação e os projetos de intervenção nas escolas 

foram encaminhados para instaurar e exercer um diálogo entre educadores nas 

escolas e formadores do GEEAS, abrindo uma possibilidade de pensar e agir com a 

EA em uma visão integradora, em que estes atores do processo se sentissem 

pertencentes ao meio, tecendo todos juntos, uma rede de saberes e fazeres.  
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Figura 5: A e B -  Curso II Formação em EA: Sustentabilidade em Cena 

           

A B 
 

Fonte: acervo da autora 
 

São tantos os sentimentos que envolveram essas ações que fica difícil 

expressá-los. No entanto, o desânimo e a persistência para a realização do curso 

foram alguns dos dilemas. Além deles, muitos problemas surgiram como, por 

exemplo, a greve dos educadores, o que impossibilitou a continuação da formação 

de 2010, a qual ocorreu somente no ano seguinte e foi aberta para todas as escolas 

interessadas. 

Sem desconsiderar a participação de outras escolas na formação da GERED, 

minha expectativa, como sua coordenadora, era superar a fragmentação e a 

descontinuidade das formações, algo que ainda não alcancei na sua totalidade, 

enquanto ocupante de uma equipe pedagógica que acredita no potencial das 

formações e dos trabalhos contínuos.  

Entretanto, nem tudo são lágrimas. O fato de realizar o evento de formação já 

foi uma grande vitória. Todas as ações que fazemos permitindo ao educador pensar 

sobre suas práticas, trocar experiências e ter novas oportunidades de aprendizagem 

impulsionam o processo de ensino e aprendizagem, refletindo-se em nosso maior 

objetivo: a melhoria da educação. Completando com Freire (1996, p. 137):  

 
A formação dos professores e das professoras devia insistir na constituição 
deste saber necessário e que me faz certo desta coisa óbvio, que é a 
importância inegável que tem sobre nós o contorno ecológico, social e 
econômico em que vivemos. E ao saber teórico desta influencia teríamos 
que juntar o saber teórico-prático da realidade concreta em que os 
professores trabalham. 

 



127 

 

Freire nos alerta para a necessidade da integração do saber com a 

experiência e, nesse sentido, eu retomo Merleau-Ponty (2011) com a epigrafe inicial 

deste capítulo: uma história narrada pode nos trazer, com muita profundidade, vários 

significados do mundo, que somente serão sentidos se reaprendermos a ver esse 

mundo, com um olhar crítico, investigativo e, acima de tudo, amoroso. E esse 

movimento pode ser considerado um tratado filosófico.  



128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “É nos desvios que se encontram as 

melhores surpresas.” 

  
Manoel de Barros 
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5 OS ELEMENTOS QUE CONSTITUEM UM PROFESSOR EDUCADOR 
AMBIENTAL 

Nos capítulos anteriores, narrei alguns aspectos de minha vida pessoal e 

profissional e apresentei os professores que fazem parte desta pesquisa. A intenção 

para a escolha deste movimento, não se deu somente por compreender que nossa 

trajetória de vida está interligada a encontros e desencontros, por meio de vivências 

com a família, amigos e colegas de trabalho, com nossos alunos e os espaços de 

formação, bem como no exercício de nossa profissão. Mas também, por 

compreender que, ao recordar alguns fatos que compõem a nossa identidade, por 

meio de narrativas e relatos de entrevistas, vamos resgatando sempre o que mais 

nos tocou do que foi vivido e o seu significado que permanece através do tempo. 

 
Quando uma pessoa relata os fatos vividos por ela mesma, percebe-se que 
reconstrói a trajetória percorrida dando-lhe novos significados. Assim, a 
narrativa não é a verdade literal dos fatos mas, antes, é a representação 
que deles faz o sujeito e, dessa forma, pode ser transformadora da própria 
realidade. (CUNHA, 1997. p. 185) 

 

 Dessa forma, acredito que a observação e a reflexão sobre esse percurso 

trazem possibilidades de entrar em contato com os sentidos que subsidiam a prática 

do professor educador e ampliar este diálogo nos fundamentos teóricos, filosóficos e 

metodológicos, para que as práticas educativas em EA sejam mais efetivas no 

contexto escolar. 

Lima, Geraldi e Geraldi (2015), ao dialogarem com Ferrara (1999, p.16), nos 

remetem para o olhar singular, de que cada pesquisa pode construir a sua ciência e 

gerar as suas próprias estratégias. Para os autores, uma pesquisa que se remete 

aos olhares de uma experiência vivida, nos leva a encontros com as dimensões 

únicas de cada ser, com a sua singularidade e, ao mesmo tempo, com a 

(LIMA, GERALDI, GERALDI, 2015, p. 30). 

Nesse sentido, as experiências vividas necessitam de espaços para o diálogo, 

outros, inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se confirma como 
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inquietação e curiosidade, como inconclusão em permanente movimento na 

 

O movimento das entrevistas realizadas trouxe à tona, as minhas percepções 

enquanto pesquisadora e entrevistadora. Ansiosa estava em ser bem recebida pelos 

professores, desde a primeira situação que já relatei, anteriormente, e senti uma 

sensação de alívio na hora em que os mesmos aceitaram fazer parte desta 

pesquisa, cuja aceitação me fez perceber que eu estava sendo muito privilegiada.  

No entanto, as expectativas não se resumiram somente nesse aspecto, pois 

de minha parte havia também uma grande preocupação sobre a possibilidade ou 

não de os professores lembrarem-se das formações continuadas que frequentaram, 

pelo espaço de tempo já percorrido. Entretanto, apesar de minha inquietude, muito 

me surpreendi com o entusiasmo e a vontade dos professores de dialogarem sobre 

suas experiências, incorporadas na prática educativa. Assim, percebi que os 

professores participantes desta pesquisa assumiram, naturalmente, o papel de 

atores protagonistas, desvelando seus espaços de trabalho para compartilhar seus 

momentos de aprendizagem, emoções e sentimentos, numa notável abertura para 

realizarmos trocas de ideias e saberes, e demonstrando estarem sedentos pela 

continuidade de formação em EA. A entrevista representou, nesse movimento, a 

promoção para que o diálogo se estruturasse.    

 

[...] a entrevista também se torna um momento de organização de idéias e 
de construção de um discurso para um interlocutor, o que já caracteriza o 
caráter de recorte da experiência e reafirma a situação de interação como 
geradora de um discurso particularizado. Esse processo interativo complexo 
tem um caráter reflexivo, num intercambio continuo entre significados e o 
sistema de crenças e valores, perpassando pelas emoções e sentimentos 
dos protagonistas. (SZYMANSKI et al., 2004, p. 14) 
 
 

É importante prestar muita atenção aos tantos sentidos que o instrumento da 

entrevista pode provocar. De acordo com Szymanski et. al. (2004), esses sentidos 

podem definir o rumo e a seleção das informações, as quais, às vezes, são 

lembradas ou não e, para a autora, podem até ser inventadas.  

Nesse aspecto, senti que no diálogo com alguns professores educadores 

ambientais, as suas falas se ampliavam por sentirem necessidade de explicar, sobre 

o contexto vivido, muito mais do que eu solicitava na entrevista. Procurei formas 

para não agredir os sentimentos que esse movimento permitia, mas senti a 
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necessidade de considerar algumas intervenções, no sentido de explicitar e escutar 

os seus sentimentos, percebidos pelas emoções do momento vivido na entrevista.  

 Nesse aspecto, concordo e recorro às ideias de Dominecé (2010) sobre um 

dos princípios fundamentais para que um processo de formação continuada possa 

se firmar, que é o de estar atento em como os sujeitos se apropriam sobre suas 

experiências de vida. Esse momento da entrevista caracterizou muito essa situação. 

E nesse movimento, fomos avançando a partir das nossas trajetórias pessoais e no 

contexto socioambiental em que nos inserimos, e, com o mesmo cuidado com que 

uma aranha vai tecendo sua teia, fui estabelecendo um diálogo com cada um, sobre 

os elementos que nos vêm constituindo como professores educadores ambientais.     

Dessa teia de saberes dos relatos, foram emergindo alguns elementos muito 

significativos que constituem essa formação, e que passo a apresentar. 

 

5.1 AMAR, CUIDAR E AGIR 

 

Ouvir as ideias e percepções expressas por Rubi sobre os elementos que 

constituem um educador ambiental nos faz refletir que o gostar está aliado ao fazer, 

e este ao desenvolvimento de valores ao longo da vida humana.  

 

Primeiro ele tem que gostar do que faz. Entender que tem capacidade para realizar alguma 
mudança. Foi assim com a minha professora, ela entendia que tínhamos capacidade, que 
criássemos algum senso crítico sobre as questões sócio ambientais e acabou conseguindo. 
Fez-me despertar para ser um educador na área da biologia. (Rubi) 

 

Nesse aspecto, Rubi resgata, da sua a história de vida, um elemento que lhe 

deu o impulso para ser educador ambiental: a relação da teoria com a prática, bem 

como o estimulo de que somos capazes de transformar nossa realidade, o que se 

confirmou com a minha interferência.  

 

Que legal, você, traz na memória a sua relação com uma educadora que muito lhe 
influenciou na formação. Parece que ela atuava com muito carinho e gostava do que fazia. 
Você então acha que o gostar do que se faz é uma prioridade?  (Pesquisadora) 

 Acho que o senso de responsabilidade precisa estar presente. Porque EA ela transmite pra 
nós educadores, a responsabilidade, de tu passares algo que mostre para as pessoas que 
elas podem mudar para melhorar a vida delas, ou a localidade ou o planeta. (Rubi) 
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Rubi chama a atenção sobre a importância dos valores humanos o que, para 

é uma convicção básica a partir da qual interpretamos o 

 

Dalcastagner (2012, p. 18) destaca, em sua pesquisa com jovens, 

desenvolvida no GEEAS, do PPGE-Univali, a importância dos valores humanos e da 

Educação em valores ambientais para a sustentabilidade, enfatizando os diversos 

grupos de valores políticos, estéticos, cívicos ou morais e os religiosos ou 

teológicos espirituais, além dos ambientais -  cidadania, responsabilidade, respeito, 

dentre outros, os quais estão intimamente ligados aos conceitos de Ética e 

responsabilidade socioambiental, o que pressupõe: 

 

Nesse movimento de mudança, é preciso também recordar que chamamos de 

2010, p. 181) no planeta Terra. E ainda, com Dalcastagner (2012, p. 25), entendo 

que essa busca do conhecimento e ressignificação de valores são o nosso grande 

sensibilizar para uma mudança desses hábitos, cultuar valores como o respeito e a 

op. cit., p. 35). 

É nesse olhar que se destaca a importância de sentimentos e de valores 

como o amor e a sensibilidade, aliados ao respeito e à importância do cuidar e do 

agir, os quais foram relatados durante as entrevistas.  

 
Eu acho que primeiro tem que gostar da natureza, amar a vida, as coisas, nós somos uma 
peça importante para influenciar os alunos. (Esmeralda) 

 

Cristal, por sua vez, também expressa o amor nas relações, de cuja fala me 

vem o sentido que completa o depoimento de Esmeralda, sobre a importância da 

vivência. 

 

Para mim e o amor que você tem pelas pessoas, pelas coisas do mundo, a vivência. Saber 
olhar e aprender com tudo e com todos. E preciso ter conhecimento sim, mas ter as 
habilidades para fazer com que este conhecimento possa ser trabalhado. (Cristal) 
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O que as nossas professoras expressam pode ser corroborado por 

Dalcastagner (2012), o qual, com base em Dias (2010), destaca alguns desses 

valores espirituais como o perdão, a paz, a compaixão, a paciência e o amor. 

 Esses valores aumentam nosso sentido e nosso compromisso de 

responsabilidade para com o meio ambiente que compartilhamos com os demais 

seres do planeta, para além do objetivo antropocêntrico utilitarista da nossa 

Constituição Federal de 1988 (inciso VI do § 1º do artigo 225), a qual determina que 

o Poder Público deve promover a Educação Ambiental em todos os níveis de 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 

público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

 

Se o poder público e a sociedade cumprissem essa determinação 

constitucional, não teríamos instalado um quadro tão desolador de destruição dos 

principais biomas do país; nem a sociedade teria sofrido o desastre socioambiental 

provocado pela Samarco, com a morte do Rio Doce; nossas comunidades não 

estariam expostas ao envenenamento do ar, dos solos e da água pelos agrotóxicos; 

repensaríamos o perigoso avanço das culturas transgênicas pelo agronegócio. 

Nesse cenário em que o desenvolvimento econômico capitalista, a todo o custo, 

enfraquece a dimensão ecológica e social da sustentabilidade, o desmantelamento 

das políticas e da legislação ambiental no país, em nome dos interesses e da 

ganância do sistema capitalista e desenvolvimentista, nos leva à reflexão sobre a 

necessidade da mudança da sociedade para a transformação social, a qual passa 

pela escola e pela formação do professor. Em síntese: Quem ama, cuida! 

 Esses valores exaltados nos relatos, como fundantes da identidade do 

professor educador ambiental, provêm de nossas atitudes, crenças e 

comportamentos perante o contexto socioambiental em que nos inserimos, por isso 

a importância dos valores serem um ato educativo (GAUDIANO; KATRA, 2009), não 

algo que se ensina como dogma, mas algo em forma de vivência, de busca em si 

mesmo, por meio da interação e do diálogo. 

 
[...] a importância de promover a prática de valores ambientais nos 
processos educativos, para contribuir na melhoria do nosso planeta, de 
nossa qualidade de vida, na transição para a sustentabilidade ecológica de 
todos os seres do nosso mundo, na construção de interações saudáveis e 
construtivas (GAUDIANO; KATRA, 2009, p. 53) 
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Nesses relatos, os educadores destacam que ser um educador ambiental, é 

vivenciar aquilo em que se acredita, ser coerente em suas práticas com os valores 

que orientam a intencionalidade das suas escolhas, refletindo sempre - em uma 

paráfrase a Paulo Freire e Shor (1986), o porquê, o como, o para quem, a favor e 

contra quem, estamos educando ambientalmente. Isso requer, uma visão 

contextualizada da complexidade dos problemas socioambientais, dos obstáculos e 

interesses conflitantes envolvidos, mas sem deixar de lado as potencialidades 

existentes para a superação e a transformação da realidade.  

Como Sauvè (2005, p. 317), compreendo da seguinte forma essa relação do 

meio ambiente com o cuidado da nos

meio ambiente é a trama da própria vida, ali onde se encontram natureza e 

cultura; o meio ambiente é o cadinho em que se forjam nossa identidade, nossas 

ser-no-mundo’ op. cit., grifos da pesquisadora) 

gerenciar problemas de gestão do meio ambiente, mas a enfatiza como uma 

dimensão essencial da Educação que acontece por meio das relações de 

 

de identidade), com os outros (relações com outras pessoas) e o meio de vida 

compartilhado  Oikos -no-mundo

(SAUVÉ, 2005, p. 317).  

Assim, é possível refletir nos relatos de Cristal e Esmeralda trazem questões 

bem mais profundas entrelaçadas à filosofia de vida e aos valores nos quais 

acreditam. No caso de Ametista e Coral, a relação com a necessidade e o valor do 

cuidado tornou-se mais evidente nos movimentos de agir. 

 

Em minha opinião é a necessidade mesmo de cuidar, o cuidado. A necessidade pessoal. 
Nossa. É perceber a situação e perceber que precisa fazer alguma coisa, agir de alguma 
forma ali. (Ametista) 

Eu vejo, que ainda existem pessoas que não acredita que precisa cuidar. Eu já vejo isso, 
aqui na escola eu vejo pessoas assim, que isso ai é natural, eu já vejo diferente, se 
acontece algum furacão ou uma tsunami, a culpa é do ser humano. Pois para mim, o ser 
humano está por trás de todas as catástrofes ambientais. Eu sinto que ainda existem 
pessoas que não acreditam que podem jogar papel no chão, não vai fazer mal para a 
natureza. Primeiro deve haver conscientização. As práticas em relação a não jogar lixo no 
chão, ou até no arrastar da cadeira, de uma conversa, de um olhar também, não são 
praticadas. (Coral) 
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Nos relatos de Ametista e Coral, é perceptível o cuidado, mas sempre 

acompanhado de uma intencionalidade, uma ação que envolva mudança das 

atitudes de olhar para o contexto socioambiental.  Em relação ao cuidado no estudo 

da arte, para realizar esta pesquisa averiguou-se a tese Políticas de formação 

docente em educação ambiental no contexto da educação básica: por uma 

pedagogia do cuidado (PEQUENO, 2012). A questão da pesquisa aborda a 

Ser e tempo  (DALBOSCO, 2006, p. 1.132 apud PEQUENO, 2012), e o cuidado 

r de uma nova relação entre Filosofia e 

 

com o ambiente, a relação cartesiana entre corpo e mente, ser humano e natureza, 

o que afeta nossa forma de ser, de conviver e de nos relacionarmos com todos os 

seres, nos afastando do ambiente natural, gerando violências, destruições e crises.  

Entretanto, a importância do cuidado e a relação com o educar, são 

dimensões que constituem a natureza humana, uma forma de restabelecer a 

integração das relações de pertencimento do humano ao natural e de religar as 

essências que nos unem à vida. 

Ressalto fundamental esse cuidado também sentido por Coral e Ametista, 

para ampliarmos o olhar para si e para com o outro, pois ele nos redimensiona a 

fraternidade, a amorosidade, a generosidade, os princípios de ser no mundo, de 

relacionar-se com as demais coisas, o que nas palavras de Boff (2005, p. 30 

[...] uma forma de estar presente, de navegar pela realidade e de 

relacionar-se com todas as coisas do mundo. Nessa navegação e nesse jogo de 

relações, o ser humano vai construindo o próprio ser, a autoconsciência e a própria 

. 

Essa identidade se constrói com valores, nas relações consigo mesmo, com o 

outro e com o meio (casa comum), na experiência e no pertencimento daquilo que 

consideramos importante na nossa vida. Por isso, a relevância de se investir na 

pessoa e nos seus sentimentos, como um dos componentes essenciais na formação 

continuada, aspirando ao fortalecimento de quem cada um é para, posteriormente, 

sentimento que nos faz sensíveis a tudo o que está a nossa volta. Que nos faz 
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gostar ou desgostar. É o sentimento que nos une às coisas e nos envolve com as 

 

Portanto, o cuidado se faz necessário com todas as coisas e em todos os 

lugares como um modo de ser que, a  

Essa conotação de valores é algo presente nos discursos ambientais, pois 

está ligada a uma relação com o ambiente natural, de cuidado e de transformação 

daquilo que não está bem. De acordo com Tavares, Brandão e Schmidt (2009), uma 

das tarefas que mais instigam tanto a EA como todos os demais processos 

educativos é  

 
[...] redirecionar o indivíduo para a sua inerente capacidade criativa e 
dialógica, afastando-o de uma percepção de mundo puramente racional. 
Naquele entendimento, o ser humano, ao ter estruturado o mundo de forma 
tão rígida e homogênea, acabou por afastar-se desse devido à falta de 
reconhecimento, ao estranhamento que o mesmo veio a provocar-lhe. No 
contexto desta reflexão é que percebemos a necessidade de o sujeito 
reencontrar a si mesmo a fim de encontrar-se com o mundo. Sem o 
conhecimento de sua natureza criadora, afetiva, simbólica, instintiva, o ser 
humano torna-se impossibilitado de entender o movimento do mundo do 
qual deveria sentir-se parte integrante. (op. cit., p.182) 
 

 Por isso, é imprescindível o advento de uma mudança vital de atitudes e de 

valores voltados a uma ética socioambiental, os quais possam restabelecer a 

relação entre os seres humanos e o ambiente natural e social, de forma a conectar, 

religar, e estabelecer uma relação de reciprocidade, respeito e solidariedade. Por 

isso a importância da intencionalidade na Educação. Leciona Boff (2016): 

 
É neste contexto que emerge uma nova exigência, de uma ética que não 
apenas se restrinja aos comportamentos dos seres humanos entre si, mas 
em sua relação para com o meio-ambiente (ar, terra, água, animais, 
florestas, etc). (BOFF, 2016, p. 6) 
 

Os professores educadores ambientais (pedras preciosas) trazem os 

sentimentos de amor, de gostar do que se faz, aliados ao ato de cuidar, como 

componentes essenciais para se considerarem professores educadores ambientais. 

Isso nos remete à possibilidade de considerar esse movimento na formação 

continuada. Acredito que esses valores são essenciais para estabelecer uma 

relação entre todos os seres, e exortar os diversos ambientes (escola, casa, 

sociedade) a enfrentarem os problemas socioambientais em outra perspectiva, 

menos individual e mais coletiva.  
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Na continuidade da análise dos relatos, no que se refere ao professor como 

educador ambiental, observei emergirem outros valores como a honestidade, o 

envolvimento ou pertencimento, aliados à ação efetiva sobre a realidade.  Os relatos 

demonstram que esse envolvimento não é apenas mais um discurso vazio, mas 

ancora-se no fazer, na ação, no ato. No relato de Ônix, percebe-se sua crença de 

que, para ser um educador ambiental, não é somente a formação o único elemento. 

São essenciais a humildade epistemológica, a coerência e a consciência crítica do 

educador: 

 

Não. Eu falo para os meus alunos também a mesma coisa, que eles não devem somente 
falar tem seus atos. Eu tenho os meus hábitos em casa, eu faço a seleção do que é 
reciclável e do que não é reciclável.  Eu não compro nada o mais do que o normal. Se eu 
vou fazer comida eu faço só o suficiente para aquele momento. Evito o desperdício. Já 
começo sendo consciente. Tem dias que eu venho para a escola de carro, tem dias que eu 
venho a pé, venho de bicicleta. Então essa consciência. Não há necessidade de vir de carro 
para a escola sozinho se eu posso dar carona para um amigo, se eu puder fazer, eu vou 
fazer, é um carro a menos na cidade. Então essas são as conscientizações. Não é só falar, 
tem seus hábitos, e eu cuido bastante dessa parte. Tenho minhas falhas ainda. (Ônix) 

 

E, 1996, p. 28-29). Para ele: 

 
Pensar certo, do ponto de vista do professor, tanto implica o respeito ao 
senso comum no processo de sua necessária superação quanto o respeito 
e o estímulo à capacidade criadora do educando. Implica o compromisso da 
educadora com a consciência crítica do educando, cuja promoção da 

op. cit., p. 31) 
 

Mas por que esta ênfase tão intensa na formação de valores na Educação 

Ambiental? Ruiz e Vallejos (1996) apresentam o ensino de valores, não 

passar uma ideia, uma noção ou discurso de valores, como solidariedade, respeito, 

justiça, entre outros. Para os autores, essa é uma questão mais abrangente. Trata-

se de estar em si mesmo, num processo interno onde a própria pessoa distinga as 

opções de valor inerentes para cada situação. Para isso: 
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Um dos melhores métodos para iniciar o ensino de valores é a descoberta 
do valor em si mesmo. Se você não se descobre como um portador de 
valores, nem tem conhecimento de quais são seus valores e em que 
medida estes orientam a sua vida, até certo ponto, será difícil encontrar 
valores nos outros assim como ajuda-los a descobrir seus próprios valores. 
Isso significa aprender a ver de outra maneira. Essa aprendizagem pode ser 
realizada por meio da clarificação de valores. (RUIZ; VALLEJOS,1996 p. 63, 
tradução da pesquisadora) 38 

 

Esses autores confirmam que o processo de clarificação de valores para o 

desenvolvimento da sustentabilida

processo de auxiliar a pessoa a perceber e estimular os diferentes valores que nela 

já existem.  Para isso, o diálogo é o melhor caminho para compreender e discutir os 

dilemas que ocorrem e exercitar o senso crítico para a tomada de decisões na 

realidade vivenciada. 

Nessa mesma direção, Gaudiano e Katra (2009) defendem que a prática de 

valores ambientais nos processos educativos pode colaborar para reverter a crise 

ambiental em que vivemos. Nesse aspecto, os autores apontam cinco abordagens 

para contribuir com a qualidade de vida das interações sociais e, quem sabe, 

fundamentarem a transição para a sustentabilidade na sociedade. Em nosso caso 

particular, no Brasil, possivelmente contribuir para a transição aos espaços 

educadores sustentáveis nas instituições de ensino. São pontos relevantes de 

reflexões e práticas para a mudança e a transformação deste, em um mundo mais 

humano e fraterno. A Figura 6 sintetiza essas abordagens. 

 

38 Uno de los modos más adecuados para el inicio de la enseñanza de los valores es el 
descubrimiento del valor en uno mismo. Si uno no se descubre como portador de valores, ni es 
consciente de cuáles son sus valores y hasta qué punto éstos orientam su vida, en alguna medida, le 
será difícil encontrar valores en los demás y ajudar a que los otros descubran sus propios valores. 
Significa aprender a ver de outra manera. Este aprendizaje se puede llevar a cabo através de la 
clarificación de valores (RUIZ; VALLEJOS ,1996 p. 63). 
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Figura 6: Abordagens para a prática de valores no processo educativo 

 
Fonte: Adaptado de Gaudiano e Katra (2009, p. 53-55) pela pesquisadora. 

 

A primeira abordagem inicia com a questão de que a realidade é inseparável 

mundo-sociedade-humanidade. Assim, segundo os autores, com base em Morin 

(2000), não há como separar: Somos a um só tempo seres cósmicos e terrestres

tudo está interligado. Existe, porém, a intenção de que não percebamos as 

conexões, vivamos em fragmentos, sem emoção, nos alimentando com o consumo 

de bens materiais, saciando o prazer de uma sensação de felicidade imediata, num 

desenfreado festival alimentado pelas síndromes dos tempos atuais. Refletindo 

sobre isso, Tavares, Brandão e Schmidt (2009, p. 181), explicam que: 

 
A relação sociedade-natureza, pelo viés tradicional da educação vinculada 
ao pensamento cartesiano da Modernidade, que busca a estabilização do 
mundo exterior através da sistematização racionalista, se estabelece 
através de olhares que negam a compreensão sensível do mundo. A visão 
utilitarista e a ética antropocêntrica reforçam a ideia de que o mundo foi 
criado para o deleite dos seres humanos. 

 

Nessa perspectiva, Dalcastagner (2012) nos alerta sobre o perigo do 

consumo como satisfação humana, destacando que necessitamos de uma séria 

reflexão, uma concreta mudança de hábitos e uma firme ressignificação dos valores, 

no sentido de educar para a sensibilidade. Segundo sua pesquisa: 

 
[...] pode-se concluir que vivemos em uma sociedade capitalista que nos 
induz ao consumo, e a cada dia os seres humanos buscam certa satisfação 
no ato de consumir. Porém, sabemos que necessitamos refletir com 
urgência sobre as questões ambientais e os padrões de consumo que nos 
levam ao esgotamento dos bens e serviços do planeta e ao consumo in-
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sustentável. E isso exige educar e sensibilizar para uma mudança desses 
hábitos, cultuar valores como o respeito e a solidariedade e revendo nossos 
relacionamentos pessoais e sociais. (DALCASTAGNER, 2012, p. 35) 
 

Em continuidade às abordagens de Gaudiano e Katra (2009), o segundo 

ponto é a crise estrutural e generalizada que atinge todos os setores culturais, 

econômicos, históricos e políticos. Isso diz respeito ao colapso moral que penetra 

toda a cadeia social, deflagrado pela violência física, social e ambiental. No atual 

momento de crise que o país atravessa, são tantas as injustiças, os preconceitos e 

os ódios vivenciados, que a desmotivação e a desesperança são os temas que mais 

alimentam os meios de comunicação, afetando a todos no país e no planeta, onde 

os processos de exclusão de pessoas que fogem das guerras, das doenças, da 

fome e dos desastres ambientais, encontram pouca solidariedade e acolhimento por 

parte dos governos dos países dito desenvolvidos, o que é desumano. 

Diante desse eminente colapso da nossa civilização, recorremos às palavras 

de Freire (1996) nos alertando como a desesperança pode nos imobilizar. Por isso, 

a importância de diminuir as razões da paralisação que tal desesperança nos 

ra de estar sendo 

op. cit., p. 73). 

O terceiro aspecto declarado por Gaudiano e Katra, considera os valores 

como constituintes no processo educativo. Sua prática melhora o convívio, o jeito de 

ser, nossas relações, o amor como expressão de afeto, em um ambiente de 

harmonia e paz, substituindo sentimentos de ódio e rancor. Por isso acredito na 

importância da formação de valores em EA. 

O quarto item é apontado pelos autores como uma forma de vivenciar a 

prática educativa, exercendo vários sentimentos de amorosidade e apreço para com 

os outros e consigo mesmo. Porém, no panorama atual, o formato disciplinar e 

individualizante da escola não garante que se exerça essa formação em valores. É 

necessário possibilitar outras experiências de convívio coletivo entre as pessoas, 

para exercitar, coletivamente, os sentimentos e as emoções. 

teoria mercadológica ou do crescimento econômico. Sob essa égide, os autores 

Tratam, também, da defesa do meio ambiente das agressões, da finitude dos bens e 

serviços do planeta, preconizando melhores condições de vida para todos os países 
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que se encontram na miséria. É uma verdadeira luta pela justiça social. Por isso [...] 

nosso tempo necessita, exige, um desenvolvimento marcado radicalmente por 

princípios éticos e valores, bem como por uma educação que promova este 

desenvolvimento que alguns chamam de sustentável (GAUDIANO; KATRA, 2009, 

p. 55) 

Quanto à realidade brasileira, Loureiro (2009) enfatiza a despolitização nas 

discussões ambientais, permanecendo apenas as questões de moralidade e de 

valor, sem compreender a realidade política e econômica em que vivemos e onde 

simbólico e cultural; fica parecendo que é apenas uma questão de deixar de ser 

op. cit., p.12). 

Por isso, não temos como separar a realidade e mudar apenas individualmente. 

Dessa forma, não haverá mudança significativa, pois tudo está interligado: pessoa, 

sociedade, mundo, onde as interações são fundamentais.  

É imprescindível o alinhamento do discurso/conhecimento/ação, pois quando 

não há um esclarecimento agimos pontualmente, desconectados da realidade, 
39

 coletivos e os projetos 

 

Com base nessa discussão externada pelos diferentes autores na Figura 7, 

apresento uma síntese da compreensão da importância dos valores no ato 

educativo. 

39 Para Jacobi e Sinisgalli (2012, p. 1470) a temática da economia verde é recente e abre espaço 
debate sobre os padrões de produção e consumo e a necessidade de rever o modelo de 

desenvolvimento ainda prevalecente. Neste sentido, o questionamento que se faz é se os pilares da 
economia verde são suficientes para a efetiva erradicação da pobreza e garantia de sustentabilidade 
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Figura 7: Educação em valores ambientais 

 
Fonte: Organizada pela pesquisadora, a partir da síntese de diferentes autores: Canastra (2005); 

Barra (2006); Ruiz e Vallejos (1996) Gaudiano; Katra (2009); Loureiro (2009). 
 

O termo educação em valores ambientais foi utilizado por Barra (2006) e 

Canastra (2005) quando se referiram a uma educação para desenvolver atitudes e 

valores de responsabilidade e de compromissos para com a cidadania, visando 

tomar decisões comprometidas com a interação do meio ambiente, onde a atuação 

e a participação dos indivíduos tenham, como o objetivo principal, o bem comum, 

vislumbrando a construção de uma sociedade sustentável. 

O diálogo com os professores participantes da pesquisa, com relação ao que 

os constitui como educadores ambientais, mobiliza a importância de relacionar a 

Acredito que toda 

ação é importante por sua potência. [...] Sermos educadores conscientes dessa 

 

Concordo com Guimarães ao refletir sobre a importância de se dar e se 

valorizar as possibilidades já presentes no grupo, com relação às questões 
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mobilizadoras das responsabilidades para ações que busquem as transformações 

dos contextos vividos. Para o autor, o ambiente educativo é emocional, por estar 

impregnado pela história de vida de cada ser constituído, portanto, pelas dimensões, 

físicas, cognitivas, sociais e afetivas em relação à natureza.   

Na sequência dos diálogos com os entrevistados, uma das pedras preciosas 

aponta a importância de se sentir pertencente à natureza como um elemento 

fundamental que ajuda na constituição da sua identidade como professora 

educadora ambiental. Esse é o sentimento de pertencimento, de sentir-se parte do 

ambiente e ter a compreensão da interdependência do hoje e do amanhã, do 

presente e do futuro que vamos penetrando no universo da formação do professor 

educador ambiental. 

 

5.2 PERTENCIMENTO 

 
Pérola expressa que, para ser um educador ambiental, é necessário ir além 

do gostar da natureza, mas também sentir-se parte integrante dela.  

 

Penso que para ser um educador ambiental precisa muito mais do que gostar da natureza, 
precisa sentir-se parte dela, mudar hábitos, para respaldar o teu discurso e não desistir 
nunca de trabalhar essas questões todas com seus familiares, com seus alunos, com seus 
amigos. É ter uma visão de mundo diferenciada, pensando no hoje e no amanhã. (Pérola) 

 

O pertencimento é um valor significativo. Pertencer significa a pessoa 

acreditar que faz e sente-se parte integrante de um determinado lugar. Pérola, ao 

expressar este sentimento, reaproxima a ideia de agir, de lutar por transformações 

saudáveis e sustentáveis do espaço e do contexto socioambiental em que está 

inserida.  

Cousin (2010), em sua pesquisa de doutorado, trabalha o pertencimento 

ligado ao conceito de lugar, porém, para a autora, o lugar possui um significado mais 

amplo do que uma simples localização. Com fundamento nos estudos de Tuan 

lugar a 

apud 

signos e símbolos resultantes de um conjunto de sensações moldadas pelas 

circunstâncias históricas, econômicas, políticas, sociais e culturais que os indivíduos 
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-

92). 

Na atualidade, essa noção de pertencimento não é muito praticada, pois os 

problemas socioambientais são um exemplo dos conflitos existentes nessa 

complexa relação dos seres humanos com o meio em que vivem. Dessa maneira, 

essa relação dilacerada, fragmentada, com a terra, com o mar, com a biodiversidade 

da fauna e da flora, com quem compartilhamos o planeta, está se tornando cada vez 

mais distante, perdendo-se, assim, o sentido de pertencer a um lugar, o qual, em 

extensão é o planeta, o cosmo, tratando-se, em última análise, de pertencer ao 

universo. 

Esse pertencimento é a base de uma cultura voltada para a sustentabilidade e 

para o advento de uma recente ecopedagogia. No entendimento de Gadotti: 

 
A sensação de pertencimento ao universo não se inicia na idade adulta e 
nem por um ato de razão. Desde a infância, sentimo-nos ligados com algo 
que é muito maior do que nós. Desde crianças nos sentimos profundamente 
ligados ao universo e nos colocamos diante dele num misto de espanto e de 
respeito. E, durante toda vida, buscamos respostas ao que somos, de onde 
viemos, para onde vamos, enfim, qual o sentido da nossa existência. É uma 
busca incessante e que jamais termina. A educação pode ter um papel 
nesse processo, se colocar questões filosóficas fundamentais, mas também 
se souber trabalhar ao lado do conhecimento, essa nossa capacidade de 
nos encantar com o universo. (GADOTTI, 2005, p. 19) 

 

detentor do poder de transformar a natureza para sua satisfação e prazer individual, 

como se ele também não se transformasse nessa relação. 

Uma forma de contextualizar uma forma de pensar diferente em relação a 

essa representação de mundo e ao valor do pertencimento à casa comum, pode ser 

encontrada em documentos históricos da EA, como o Tratado de Educação 

Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global (FORUM, 

1992), a Carta da Terra e, mais recentemente, em documentos da Igreja Católica 

como a Encíclica - sobre o cuidado da casa comum40. 

Portanto, essa relação de pertencimento só poderá ser exercida por uma 

Educação Ambiental e um educador comprometido que problematiza, questiona, 

reflete e deflagra o pertencimento como uma ligação inerente do Ser com o cosmo. 

40 É o tema da Campanha da Fraternidade de 2016  Casa comum, nossa responsabilidade (CNBB, 
2016). 
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No caso, a EA permite um repensar de nossas atitudes, sendo nossa identidade 

constituída culturalmente, como salienta Hall (1997), envolvendo as relações de 

construção do eu, do eu com o outro, e com o ambiente.  

Oliveira, Pereira e Viana (2008) também compartilham a ideia de que a 

educação é uma forma de questionar nosso modo de vida, sendo uma oportunidade 

de transformação das opressões em possibilidades de vida e do amor como 

expressão da essência humana, e apresentam três níveis fundamentais para 

 o mundo 

como uma relação humana integrada. 

 
- ação conosco mesmo: desenvolvendo o melhor de nós, fortalecendo 

nosso caráter na ética da vida e assumindo nossa cidadania planetária; 
- ação com o próximo: aprendendo a conviver com o próximo, a respeitar o 

diferente, assumindo a responsabilidade pela sociedade de nosso tempo e 
lugar, em harmonia; 

- ação com a natureza: olhar o sistema de reprodução da vida, 
reconhecendo sua inteireza e capacidade de regeneração, desenvolvendo 
uma postura ativa de preservação e adequando nosso modo de vida, 
hábitos de consumo e processo produtivo, de modo a atender as 
particularidades dos ambientes naturais e culturais próprios de cada 
ecossistema. (OLIVEIRA, PEREIRA, VIANA, 2008, p. 44, grifos da 
pesquisadora) 

 

Nesse caso, a questão do pertencimento envolve escolhas e ações internas 

de cada um, como também as externas que envolvem o outro, a alteridade e o 

nosso convívio com o meio ambiente. Podemos dizer que há uma afinidade entre 

Oliveira, Pereira e Viana (2008) e Sauvè (2005), quando pontuam que a EA 

as três esferas de interação. 

parece, assim, traduzir-se à semelhança de uma dialógica entre semelhança e 

semelhança, porém, ao mesmo tempo, somos diferentes culturalmente, por isso 

ocorre esse estranhamento promovendo distintos conhecimentos, mas também 

inúmeros conflitos. Nesse aspecto, em seu relato, Cristal manifesta preocupação 

quando remete a sua reflexão à sua identidade com a EA, nessa percepção das 

diferenças.   
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Lembro-me que durante o meu projeto de curso, da Ivani Fazenda, que diz, quando um 
professor começa a trabalhar com pesquisa, não volta nunca mais a ser o mesmo.  Assim 
hoje me vejo, percebendo o meu entorno, a criança, percebendo-a de um lugar que não 
possui as mesmas condições que as outras crianças. (Cristal) 

 

Parece que nesse recorte, Cristal nos chama a atenção sobre a importância 

de se ver em relação aos outros, nas suas diferenças, destacando que um dos 

elementos que contribui com a sua constituição como professor educador ambiental, 

é o fato de possuir um olhar diferenciado sobre seus conteúdos de trabalho, focando 

o contexto de cada aluno com muito respeito e cuidado. Nesse sentido, Guimarães 

(2004) argumenta sobre a possibilidade de pensarmos interdisciplinarmente, na 

busca de outras áreas do conhecimento, de novas relações com as pessoas e a 

natureza, abrindo-nos para os diálogos coletivos.  

Assim vejo que, na minha práxis como formadora de educadores ambientais, 

desenvolvi fundamentos teóricos sobre as questões socioambientais, com a busca 

de leituras críticas dos contextos vividos pelos educadores, e com a certeza de que, 

sozinhos, eles não dariam conta do saber, do fazer e do agir na comunidade escolar, 

necessitando do aporte teórico de saberes de outras áreas do conhecimento. 

Enfim, a toda essa compreensão de sentir e de pertencer, soma-se a 

necessidade de conhecer (teoria) e colocar em prática. Esse será o nosso próximo 

passo: investigar como se constitui um professor educador ambiental. 

 

5.3 AS RELAÇÕES COM A PRÁXIS 

 

As relações com a práxis emergiram dos relatos de dois educadores 

entrevistados que intensificaram a importância da formação inicial e continuada para 

permitir a construção da identidade do professor educador ambiental.  

A filosofia da práxis permite ver a realidade em sua totalidade impregnada de 

conflitos e tensões, mas também de potencialidades, um movimento constituinte de 

fazer e repensar, de agir e refletir para compreender as relações de uma forma mais 

integrada. Segundo Maia: 

 A filosofia da práxis em seu caráter teórico e prático permite elaborações 
de cunho científico e filosófico direcionados para a humanização dos 
Homens e mulheres, seu desenvolvimento pleno ao viverem em sociedade. 
Neste sentido integram-se harmoniosamente reflexão e ação, trabalho e 
pensamento, sociedade e natureza. (p. 288, 2015) 
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Neste sentido, as falas de Ágata e Safira apresentam dois enfoques 

diferentes, não contraditórios, mas se constituem em formas distintas de expressar e 

compreender o papel da EA na docência, porém em uma perspectiva de adotar os 

fundamentos da filosofia da práxis com estratégia teórica e prática. 

Ágata declara que o educador precisa ter suas vivências e suas práticas 

pedagógicas para apresentar aos educandos, de forma que eles internalizem os 

processos de aprendizagem. Considera que o conhecimento seja experienciado, 

não apenas ministrado com aulas teóricas, ou com um discurso evasivo. Segundo 

ela: 

 
É as práticas em si, a consciência, o educador tem que aplicar as informações no seu dia a 
dia. Não precisa ter coisas muito amplas, mas as vivencias ele tem que ter ali. Para além da 
literatura. Porque ele sabe como deve direcionar uma pesquisa e se ele não faz nada disso 
ele ficará apenas na teoria e os alunos apenas irão reproduzir.  (Ágata) 

 

Sobre essa relação, Freire (1981) deixa claro que existe a necessidade de 

uma reflexão crítica sobre a prática, para não cair em uma atividade mecânica, sem 

vida, sem movimento e sem conexão com a realidade. Assim, Por isto é que, 

só através da práxis autêntica, que não sendo blábláblá, nem ativismo, mas ação e 

reflexão, é possível fazê-lo 1996, p. 21). 

Nessa mesma linha, Ágata alerta sobre a postura do educador como um mero 

transmissor de conhecimento, com atividades desconectadas, multiplicando sujeitos 

sem compreensão e sem leitura crítica do mundo e da realidade. Por isso, defende 

um educador reflexivo, que se aproprie do conhecimento para sua incorporação na 

pratica educativa. 

Para a construção de uma prática docente contextualizada, além dos temas 

cotidianos, Arroyo (2000, p. 47) acrescenta que é p

sujeitos, de seus tortuosos percursos humanos que não cabem em um tema, o 

48), quando afirma que:  

 

O meu discurso sobre Teoria de ser o exemplo concreto, prático, da teoria. 
Sua encarnação. Ao falar da construção do conhecimento, criticando a sua 
extensão, já devo estar envolvido nela, e nela, a construção, estar 
envolvendo os alunos. 
 



148 

 

É importante ressaltar o papel do educador de permanentemente humanizar. 

Escutar os educandos é fundamental para perceber suas aflições, seus medos, suas 

inseguranças, as alegrias, os sentimentos, ou seja, ser sensível o suficiente para 

compreender a nossa essência de vida, o humano de nós e do outro. Ainda, com 

mais exaltação e concordando com Arroyo: 

 

Dialogamos solto. Um professor profundamente humano. Aprendi, 
aprendemos que educar é revelar saberes, significados, mas antes de mais 
nada, revelar-nos como docentes educadores em nossa condição humana. 
É nosso oficio. É nossa humana docência (2000, p. 67). 
 

Como anteriormente citado, Safira não discorda de Ágata, mas afirma a 

importância da relação da práxis para que um professor se torne um educador 

ambiental, tendo o conhecimento como ferramenta de constituição de sua identidade 

e evidenciando a prática como consequência do trabalho educativo.  

O diferencial entre as entrevistas é que Ágata salientou a importância da 

consciência prática, quer dizer, referiu-se às ações refletidas, principalmente, em 

como essa prática é realmente vivenciada, incorporada pelo educador, não de uma 

forma meramente ativista, mas crítica e real. 

Já, Safira ressalta a importância do conhecimento relativo à temática 

ambiental, esclarecendo que: 

 

Tem que ter a parte teórica. O que é sustentabilidade, meio ambiente, mas o que é? Mas de 
que forma eu enquanto pessoa, enquanto educadora, posso estar colaborando? A parte 
teórica é importante, mas tenho que mostrar a prática para as crianças. Isso foi trabalhado 
na formação. (Safira) 

 

Safira adverte, ainda, que o conhecimento deve ser vivenciando na prática 

docente e na vida pessoal, pois como já apresentado por Arroyo (2000), não há 

nós mesmos, o de educador. 

A semelhança entre as duas entrevistas, foi a internalização da práxis, por 

isso a necessidade de aprendermos a ver, a conviver e a sentir com outros 

educadores, socializando e refletindo as experiências. Além do estudo, a pesquisa 

exercida pelo diálogo constitui-

-la. Como já 
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mencionado por Safira, a formação continuada é um lócus privilegiado para que isso 

se realize. 

 
Espaços que carreguem o germe da comunidade, do fortalecimento de 
identidades locais como resistência a pasteurização do mercado permitindo 
a criação de laços de pertencimento e cuidado, laços ativos, cuja própria 
existência já é transformação. (MAKIUCHI, 2005, p. 33) 
 

Se o caminho parece investir na formação continuada, ou quem sabe também 

na permanente, como nos sugere Imbernón (2009, 2011), interpreta-se esse 

processo com a conotação de busca, de complemento, de desejo do novo, de 

mudança, de transformação, do inacabado e, por fim, como a instalação de um 

movimento constante. É assim que vejo e acredito a formação continuada: uma 

reflexão da própria práxis num tempo e num espaço que permita o sentir, o 

vivenciar, o registrar com o aprofundamento filosófico, teórico e metodológico da 

Educação Ambiental.  

pedras preciosa

redirecionam os seres para as suas histórias de vida, sua constituição como Ser, 

professor educador ambiental, pois a vida é 

complexa, dinâmica, intensa e nossa identidade vai se constituindo nesse 

movimento dialético entre as dimensões cognitivas, afetivas, sociais e físicas, que 

não são concebidas linearmente, mas estão sempre juntas e em relação umas com 

as outras.  

O que trazem as pedras preciosas ao refletirem sobre o que as mobiliza a 

serem professores educadores ambientais? Percebo que ao compartilharem a sua 

forma de ver como foram se constituindo Educadores Ambientais, ao mesmo tempo 

foram ressignificando sentimentos importantes de toda a sua história.  Esse diálogo 

também me move, me vi em aprendizagem em cada depoimento, plena de 

sentimentos tão simples e, ao mesmo tempo, tão profundos.  

 

Se o outro é verdadeiramente para si para além de seu ser para mim, e se 
nós somos um para o outro e não um e outro para Deus, é preciso que 
apareçamos um ao outro, é preciso que ele tenha e que eu tenha um 
exterior, e que exista, além da perspectiva do Para Si  minha visão sobre 
mim e a visão do outro sobre ele mesmo , uma perspectiva do Para Outro 

 minha visão sobre o Outro e a visão do Outro sobre mim. Certamente, 
estas duas perspectivas, em cada um de nós, não podem estar 
simplesmente justapostas, pois então não seria a mim que o outro veria e 
não seria a ele que eu veria. É preciso que eu seja meu exterior, e que o 
corpo do outro seja ele mesmo. (MERLEAU- PONTY,1999, p. 12) 
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Assim, durante e por este processo, eu me vi pertencente aos mesmos 

espaços em discussão, pois me senti pensando do lugar de cada um, para 

compreender o lugar que hoje ocupo. O amor pela vida nos move, nos humaniza e, 

ao mesmo tempo, nos conduz ao conhecimento mais elaborado, pois quem ama o 

que faz, busca aprofundar para ampliar a sua ação.  
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“... que a importância de uma coisa não se 
mede com fita métrica nem com balança nem 

barômetros ... que a importância de uma coisa 
há que ser medida pelo encantamento que a 

coisa produza em nós.” 

 

Manoel de Barros 
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6 O DIÁLOGO COM OS PROFESSORES EDUCADORES AMBIENTAIS SOBRE 
OS PROCESSOS DE FORMAÇÃO 

 

Neste capítulo, apresento os relatos das nossas pedras preciosas sobre o que 

foi mais significativo nas atividades de intervenção desencadeadas no processo das 

formações da GERED - Itajaí, o que possibilitou a incorporação, em suas práticas 

docentes, das potencialidades do trabalho, como também relacionam, nas mesmas 

falas, os obstáculos ocorridos no decorrer do processo. Meu objetivo foi 

compreender, por meio dos diálogos, que a entrevista reflexiva possibilita captar, no 

cotidiano desses educadores, os sentidos que contribuem para ressignificar as suas 

práticas educativas em EA, com foco nas questões socioambientais. Na conclusão 

do capítulo, exercito a construção dos elementos constituintes de um processo de 

formação continuada de professores educadores ambientais. 

Enquanto pesquisadora e educadora entendo que esse é um processo 

sempre em construção para o qual não haverá fechamentos nem conclusões. Meu 

exercício, aqui, é o de nos vermos no mundo em que estamos inseridos e pensar 

nas relações que construímos com tudo que nos rodeia.  Merleau-Ponty (2011) nos 

diz que o mundo nunca é aquilo que pensamos, mas sim aquilo que estamos 

vivendo em constante comunicação com ele, compreendendo-o em um processo 

aberto e inesgotável. E foi nesse processo de abertura que realizei, até aqui, esta 

pesquisa, dialogando sobre as minhas e as nossas lembranças do nosso vivido, nos 

sentidos que nos alimentam para as possiblidades diversas de um saber fazer 

educativo comprometido com o enfrentamento e a transformação da problemática 

socioambiental onde estamos inseridos.  

Percebo que, em cada diálogo, foram resgatadas as lembranças de 

atividades proporcionadas pela formação continuada, nas quais os conhecimentos e 

saberes, as atitudes e valores dos educadores foram sendo ressignificados e 

incorporados na sua prática docente representando, seguramente, as 

potencialidades desse processo de formação, bem como expondo os reais 

obstáculos para a incorporação da dimensão da EA no contexto escolar. 

Assim, no diálogo com Rubi, ele relatou que a mobilização em torno da 

inserção da EA foi um processo marcante, na escola, pelo envolvimento de 

educadores, alunos e comunidade. As temáticas de saneamento básico, por 

exemplo: conduziram a discussões sobre o destino e a falta de tratamento do esgoto 
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na cidade, a situação das fossas sépticas, bem como a relação das mesmas com a 

captação de água por ponteiras.   

Todos esses temas foram abordados devido ao diagnóstico dos problemas 

socioambientais que a comunidade do município de Penha levantou a respeito da 

falta de tratamento do esgoto, mesmo sendo uma cidade com muitas praias 

ocupadas pelos veranistas, na época de férias, e ainda ter, como uma das principais 

atividades econômicas, a maricultura, importante fonte de renda para a comunidade 

local.  

É importante também considerar que a falta de saneamento básico41 e a 

ausência de um adequado sistema de coleta e destinação final dos resíduos afetam, 

principalmente, as populações de baixa renda atingindo, diretamente, a saúde dessa 

população, provocando doenças como diarreia, hepatite, febre tifoide, micose, otite, 

conjuntivite, alergias e parasitoses intestinais. O esgoto leva para o oceano diversos 

organismos nocivos como bactérias, vírus, larvas, parasitas; contaminando as águas 

e os organismos marinhos, como os moluscos cultivados na região.   

Todos esses fatores - ambientais, sociais, econômicos e políticos - que 

aumentam a vulnerabilidade das populações humanas e de outros seres que até lhe 

servem de alimento e sustento, estão interligados. Por isso, a importância do debate 

que faz a comunidade se organizar e dispor de subsídios para a argumentação e o 

controle social na fiscalização e cobrança de deveres e providências junto aos 

órgãos públicos e instituições responsáveis, e também para exigir seus direitos 

previstos na Constituição Federal e na legislação municipal, estadual e federal. 

Como pesquisadora, reflito sobre o papel da escola a respeito dos problemas 

socioambientais e questiono quais valores foram percebidos durante o processo. 

 

Você fez um trabalho interessante, pois um dos objetivos da escola é trabalhar o 
conhecimento para mobilizar os órgãos responsáveis a atuarem com a legislação. A escola 
não possui a responsabilidade de realizar ações que não competem a ela. No caso não é a 
escola que vai limpar o bueiro. O que você me diz a respeito? (Pesquisadora) Sim com 
certeza, concordo. Para esta mesma concepção, aconteceu o despertar dos alunos com 
relação às fossas sépticas. Havia famílias que ainda possuíam ponteiras. Observaram a 
contaminação do solo. Na época a UNIVALI, realizava análise da agua, hoje já não temos 
mais este recurso. (Rubi) Eu não sei se você lembra, mas a atividade que a formação 
proporcionou foi o contato com os pais, havia um questionário para levantamento de 
diagnóstico da comunidade, mas também o mesmo instrumento servia de reflexão sobre a 

41 
Disposição do Esgoto Sanitário 
Completo. Brasília: 2000, 55p. 



154 

 

forma de como viviam antes e de como vivem hoje. (Pesquisadora) Sim, eu lembro muito 
bem. (Rubi) Pra dizer como que era o lixo, como era feito antigamente, como era o esgoto, 
como era a agua, de certo como houve muita mudança, do ontem para hoje, isso surgiu com 
os alunos e propôs essa discussão... Então o que você acha, surgiu algumas atitudes e 
valores significativos, naquele momento para estar trabalhando, com os alunos e com a 
comunidade? (Pesquisadora) Eles ficaram bem preocupados com a rede de esgoto. O 
esgoto é lançado sem tratamento, então ao se colocarmos o filtro na fossa séptica e diminui 
o impacto desse esgoto no meio. Porque a maioria deles é maricultor... E os mariscos estão 
aqui pertinho, onde saem o esgoto. (Rubi) 

 
Na medida em que fomos dialogando, Rubi foi comentando sobre as 

informações que trabalhou com os seus educandos, para a reestruturação das 

fossas sépticas. No entanto, percebo que, naquele momento, os valores presentes 

na prática não foram claramente expressos, mas restou evidente a preocupação do 

professor em querer transformar as ações cotidianas da comunidade para a 

preservação do espaço em que vivem e trazer, ao mesmo tempo, essas reflexões 

para o contexto escolar.  

Na continuidade da entrevista, ao dialogarmos sobre as mudanças que 

ocorreram na sua prática docente ou suas atitudes, ele expressou a percepção de 

estar mais presente e atento para observar seu entorno, e comenta: 

 

Como moro em outro município, dificilmente a gente percebe o meio que estás inserido. 
Venho faço o meu trabalho e vou embora. Porém, depois que eu fiz a saída de campo na 
praia com os alunos para construirmos o diagnóstico solicitado na formação, adotei como 
uma prática a caminhada e a observação. A gente observa que os pescadores que ainda 
aqui estão, se preocupam com o espaço, veem a poluição, reclamam dos visitantes da 
praia, para os moradores, que está errada a postura dos turistas, eles reclamam muito da 
falta de conscientização do povo. Eles vão embora e nós ficamos. Observo que os mesmos 
vão recolher os lixos que estão fora das lixeiras. Tem que haver mais conscientização da 
população, que o que ela faz, volta para os alimentos que eles mesmos consomem. (Rubi) 

 

Nesse momento, Rubi manifestou sua percepção a respeito dos problemas 

socioambientais existentes na localidade, principalmente nos finais de semana, com 

o aumento da população, pela chegada dos turistas que visitam as praias. Essa 

observação mais acurada do entorno iniciou pelas saídas de campo com os alunos, 

na praia, e tornou-se um hábito do educador que, agora, percebe aquele lugar de 

uma forma diferente. Nesse contexto, percebo o sentido que foi incorporando na sua 

prática docente, os quais reforçaram os valores de respeito para com o outro e de 

amor e cuidado com o espaço, para o quê, até então, não se sentira tão envolvido.  
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Nesse sentido, como ensina Cousin (2013), as ações que possibilitem a 

compreensão do lugar, a partir das exigências do contexto local, representam uma 

forma de despertar o sentimento de pertencimento, de valorizar aquele espaço e 

observar suas peculiaridades, sua identidade, sua cultura. Por isso, salienta ações 

de EA que se vivenciem nos locais, nas comunidades ou seja, o sentimento de 

pertencimento se intensifica em processos de formação continuada em Educação 

(op. cit, p. 11). 

Rubi ainda enfatizou que, naquele momento, realizou com os alunos na 

escola, campanhas pautadas pelo objetivo de conservação do patrimônio escolar, 

com a diminuição de resíduos coletados, por ter sido observada e registrada uma 

quantidade muito grande produzida em um curto espaço de tempo. A partir desse 

diagnóstico, foram desenvolvidas ações sobre como esses resíduos poderiam ser 

reduzidos e descartados adequadamente. Outra atividade realizada foi a 

catalogação das árvores plantadas no pátio da escola, com o nome popular e o 

científico, descobrindo-se uma árvore de Pau-Brasil (Caesalpinia echinata) (espécie 

ameaçada de extinção), e um Ipê (Handroanthus chrysotrichus), árvores símbolo no 

país.  

Na ocasião, a escola estava sofrendo uma reforma com a colocação de 

calhas, e as árvores seriam cortadas, situação imediatamente revertida, conforme 

descreve Rubi: 

 

 Vejo que conseguimos no espaço escolar mudar muitas coisas. A escola está mais 
agradável, limpa, compramos várias brigas pela conservação do meio. Isso junto com os 
alunos. Em uma reforma da escola iriam cortar uma árvore. Fizemos um movimento. 
Catalogamos as árvores ao redor da escola. Eles nem sabiam que iam cortar um pau brasil. 
Trabalhei com a Legislação que protege o meio ambiente. Lutamos por ele. Os alunos se 
sentiram ativos neste processo. A Formação nos ensina muito. O professor não pode ser um 
livro fechado. O que ele aprende ele e observa precisa passar para que haja mudanças. 
(Rubi) 

 

Aqui, é visível o poder do conhecimento e do comprometimento político do 

educador como deflagrador de ações efetivas para romper com situações e 

impasses desagradáveis, pois nesse engajamento há sólidos argumentos para a 

permanência daquilo que tem história, que é patrimônio natural e cultural e faz parte 

do processo de construção daquele lugar. E foi possível refletir que a reforma e o 
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corte de árvores podem ser uma coisa banal para um administrador, se não forem 

colocadas em relação ao contexto socioambiental. Se não houvesse essa 

mobilização da comunidade escolar, nada conseguiríamos. Por isso, lembrando 

-lo testemunhado 

e vi  

Claro que, para Rubi, nem tudo foi potencializado para a efetividade da EA na 

escola. Durante a nossa conversa, relatou decepções e impedimentos que limitavam 

o trabalho. Uma das questões que apontou refere-se à falta de um coletivo continuo 

de parte dos educadores e da gestão da escola. Em suas palavras:  

 

 Sinto a falta de interesse do professor, não só dele, mas também do grupo. Assim, na 
escola a maioria do grupo abraça, o aluno abraça a matéria, porque educação ambiental 
não é só uma matéria que vai ter só conteúdo, ela tem prática, tem ação, saídas de dentro 
da sala de aula, de fazer algo diferente, como uma visitação, ver a praia, lutar por questões 
que se apresentam como problemas para a comunidade.  (Rubi) 

 

Esse isolamento já é algo que persiste, há algum tempo, como um entrave da 

inserção da EA na escola, o que já foi apontado em minha própria dissertação Orsi 

(2008), onde registrei a dificuldade de promover ações coletivas de amplo debate 

entre os educadores. Parece-me que as ações relacionadas a um vínculo coletivo, 

não são permanentes.  Muitas vezes são ações isoladas, tímidas porque, sozinho, o 

educador não consegue superar as dificuldades, o que lhe causa uma sensação de 

impotência, como salienta Guimarães et al.: 

 

[...] o isolamento deste educador na escola tende a enfraquecê-lo e 
desanimá-lo, pois ações individualizadas são mais incipientes no 
enfrentamento de relações de poder e eles perdem motivação ao se 
perceberem sozinhos e fragilizados, tendo que superar uma série de 
dificuldades impostas a quem se coloca contra a correnteza (status quo). 
Neste tipo de situação, geralmente se produz resultados pouco 
significativos, ampliando o sentimento de impotência destes educadores. 
(op. cit., 2009, p. 52) 
 

Na experiência de Ônix, esse aspecto também foi comentado. O referido 

professor educador revelou seus obstáculos com relação à falta de compromisso 

dos colegas, nos processos coletivos, quando se assume um trabalho, uma ação ou 

um projeto. Comenta que, no decorrer do processo, um grande número de 

professores desiste, abandona ou desanima, sobrecarregando os outros.  
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A dificuldade dos professores desenvolverem até o fim as ações. Algumas pessoas 
“abraçam no começo”, muitas pessoas pensam que toda hora é “oba-oba”, mas depois é 
muito trabalho. As pessoas, não sei direito se tem medo do trabalho ou se não gostam de 
trabalhar. (Ônix) 

 

Refletindo sobre esse obstáculo, entendo que a falta do compromisso coletivo 

esbarra no formato disciplinarizante da escola o qual, muitas vezes, não permite 

uma integração entre os próprios educadores. Todo professor tem metas a cumprir, 

conteúdos anuais e mais uma multiplicidade de tarefas, não só pedagógicas, 

tornando-se, assim, um tarefeiro de fazeres, num ambiente que não propicia um 

diálogo mais pró

seriada dos processos escolares não consegue incorporar a centralidade das obras, 

dos produtos dos educandos nem incorporar seu fazer, e seu produzir como 

 (ARROYO, 2000, p. 156).  

Quando há uma atividade, uma ação diferente que extrapole seu 

planejamento, envolvendo mais de um educador, percebe que terá que, sozinho, 

reorganizar suas aulas, adequar a atividade e modificar seu planejamento, o que se 

torna cansativo, fazendo-o desistir de assumir um novo desafio. É importante 

também lembrar que o comodismo e a depressão fazem parte do ambiente escolar, 

causados, entre outros fatores, pela precarização do trabalho docente. Isso gera, ao 

longo do tempo, um sentimento de impotência profissional, de baixa autoestima, e 

de aumento do estresse profissional conhecido como Síndrome de Burnout42 

(IWANICKI, SCHWAB, 1981). 

Sei que esses obstáculos estão presentes, como expostos no capítulo 

anterior. Mas, apesar deles, quero enfatizar os outros momentos que 

proporcionaram um fazer diferente e transformador. Percebo que essa possibilidade 

se vincula às situações nas quais refletimos sobre quem somos, o que sentimos e 

como agimos. E esse refletir parte dos diálogos com o mundo onde vivemos, do 

encontro com nós mesmos, com o outro e com o ambiente, na busca de construção 

de espaços educadores sustentáveis que funcionem como construtores de 

identidades.   Não há respostas exatas, mas há caminhos, se as buscarmos na 

essência das coisas, no sentido e na vontade do fazer diferente, para consolidar 

A chamada Síndrome de Burnout é definida por alguns autores como uma das consequências mais 
marcantes do estresse profissional, e se caracteriza por exaustão emocional, avaliação negativa de si 
mesmo, depressão e insensibilidade com relação a quase tudo e todos (até como defesa emocional). 
Disponível em: <www.psiqweb.med.br/cursos/stress4.html.>. Acesso em: 14 de jun. de 2016. 
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nossa identidade de professores educadores ambientais. Percebo os momentos de 

reflexão, no ambiente escolar, como uma real condição a ser ampliada, se estes 

forem contemplados no processo de formação continuada. 

Na continuidade do diálogo com Ônix sobre a sua percepção acerca das 

mudanças ocorridas na sua prática educativa, após a formação vivenciada, ele 

apontou a importância da dimensão social utilizada em suas aulas. 

 

Mudou! Eu comecei a trabalhar com os terceiros anos uma ecologia que muita gente não 
conhece que é uma ecologia humana. Eu trabalhei esse ano de 2015 em termos de 
produtividade de redações e debates em sala de aula, realizando um trabalho sobre 
refugiados ambientais, explicando as possíveis causas como a poluição e o desmatamento. 
(Ônix) 

 

Para Ônix, esse trabalho ampliou sua visão de envolvimento com a temática 

ambiental e possibilitou muitas vivências com os educandos, em outros espaços 

sociais, com outras práticas escolares, provocando o conhecimento em relação ao 

contexto vivido e indicando como os mesmos podem auxiliar o crescimento pessoal 

e de cidadania. Uma decorrência desse processo é a participação pessoal e 

profissional dele, educador e dos educandos, no Parlamento Jovem43 e no Comitê 

Orla do município. 

 

...eu fui para Florianópolis na semana passada, com os meus alunos para Parlamento 
jovem, participo também do comitê Orla e levei nossos alunos [nas reuniões] [...] Os alunos 
adoraram, trabalharam um monte, vi muito envolvimento deles neste processo [...].  Eu 
participo hoje da comissão, a gente tem um monte de coisa para fazer, e eu sou o único 
representante de escola, professor neste projeto.  (Ônix) 
 

 
Podemos dizer que esse é o perfil do professor educador ambiental, pois 

preza a mobilização e a participação dos educando em movimentos nos quais 

possam exercer a cidadania, o bem comum. Como salienta Guimarães, os 

percepção primordial para uma nova prática do educador am

Nesse sentido, o educador ambiental, segundo o autor, é uma liderança que 

promove atividades de movimento, reflexão e intervenção local, mobilizando a 

43 O Parlamento Jovem Brasileiro é realizado anualmente e tem por objetivo possibilitar aos alunos de 
ensino médio de escolas públicas e particulares a vivência do processo democrático, mediante a 
participação em uma jornada parlamentar na Câmara dos Deputados, em que os estudantes tomam 
posse e atuam como deputados jovens. 
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corrente de pensamento, Freire nos ensina que:  

 
É preciso insistir: este saber necessário ao professor - que ensinar não é 
transferir conhecimento  não apenas precisa de ser apreendido por ele e 
pelos educandos nas suas razoes de ser  ontológica, politica, ética, 
epistemológica, pedagógica, mas também precisa de ser constantemente 
testemunhado, vivido. (FREIRE,1996, p. 47) 
 

Nesse sentido, Ametista também apresentou, como possibilidades, algumas 

atividades exercidas no espaço escolar e nos arredores da comunidade, reflexo das 

aprendizagens na formação continuada. Ela relata como foram intensas e 

proveitosas as impressões de visitar, com os educandos, uma localidade perto da 

escola, aproveitando a curiosidade deles e como perceberam o que aquilo lhes 

possibilitava. 

 

Os alunos perguntavam sempre o que havia lá no morro, perto da escola. Eu [levei] os 
alunos de carro lá (...). Descobrimos que havia queima de carvão lá em cima, e várias casas 
construídas ao redor das cachoeiras, quedas d’água do morro. (...) percebi que os alunos já 
foram realizando comentários e questionamentos, como: Olha quanto lixo ao redor das 
casas, perto da cachoeira. Aonde será que fica o banheiro? (Ametista) 

 

Ametista comentou que há problemas socioambientais na comunidade e a 

escola poderá conduzir reflexões e sugerir alternativas de melhoria e preservação do 

ambiente. Esse papel de mediação é importante na escola, pois ela é um espaço de 

aprendizagem, de compartilhamento e descobertas. Enfim, nas palavras de Arroyo: 

 como ação humana, a escola como seu espaço e 

p. 152). 

Continuando o relato das intervenções realizadas por Ametista e Coral, que 

trabalham na mesma escola, ambas descreveram as atividades que realizaram após 

as formações.  

 

Propomos restaurar algo na escola, a nossa bica, revitalizar a nascente. A gente andava por 
ai, e havia muita água nessa escola, e começamos a cavar para achar uma possível 
nascente, com enxada. Ai depois foi levado os alunos. E hoje nós temos uma nascente que 
fica no fundo da escola. Tinha uma roda d’água feita só com material reutilizado, pneu, roda 
de bicicleta, motor de limpador de para-brisa de carro, que os alunos buscavam. E a gente 
incentiva. Conseguimos fazer o jardim todo sustentável como reaproveitamento de pneus, 
madeiras, coisa mais linda. (Ametista)  
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A horta foi feita no formato de uma mandala. As crianças levavam alface, a gente vendia, e 
compramos dois carrinhos de mão. Era vendido aqui mesmo, para nós mesmos, os próprios 
alunos compravam e os pais. Fomos juntando o dinheirinho até comprarmos os carrinhos 
(Coral). 

 

Percebo com o relato dessas professoras educadoras ambientais, o quanto a 

formação continuada proposta com intervenções socioambientais lhes possibilitou a 

relação com a práxis. Juntas perceberam as possibilidades de um trabalho capaz de 

integrar os conhecimentos e contextualizá-los. 

 Muita coisa ainda há de concretizar algumas iniciativas realizadas, pois 

Ametista comentou sobre a falta de parceria, como no caso da descoberta e do 

processo de revitalização da bica, na escola. De início, contaram com a participação 

de uma instituição, porém era necessário algo mais específico e eficiente para 

complementar o trabalho da análise da água.  

 

[...] nós entramos em contato com a [...], que enviou engenheiro.  A única coisa que não foi 
feita é um teste da água mais completo, mas foi detectado em outro teste que a água é livre 
de coliformes fecais. Isso eu achei importante. Mas ai é preciso fazer um teste mais 
avançado. (Ametista) 

 

A escola precisa ser um ambiente educativo com muitas possibilidades de 

aprendizagem, por isso a necessidade de as instituições e a própria universidade se 

constituírem num meio de acesso para coadjuvar as atividades e as ações que a 

escola esteja realizando, processo não tão simples pela diversidade de interesses e 

programas. Na continuidade do diálogo com as educadoras, percebe-se que, 

infelizmente, muita coisa vem se perdendo com a reforma física da escola. A horta e 

o jardim, por exemplo, foram destruídos pelo maquinário adentrando na escola sem 

nenhum cuidado de parte dos construtores.  

Hoje, a escola está revendo e refazendo todo o movimento de revitalização do 

espaço físico, em função do seu projeto do PPDE Escola Sustentável, e ficou claro 

nos relatos, que a fundamentação teórica e metodológica recebida nas formações foi 

fundamental à reflexão-ação sobre o problema e à intervenção para que a 

transformação ocorresse.   

Com relação aos conflitos referentes às ações coletivas percebo que, quando 

o outro não é tocado, está ausente e separado na relação, sentimos falta da 
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 p. 29). 

Em outro momento de nosso diálogo, Ametista e Coral novamente 

coincidiram seus desabafos com relação às necessidades de manter o que foi 

realizado. Uma equipe que chegou a conquistar várias mudanças dentro da escola, 

agora se vê retornando ao estágio inicial e isso, muitas vezes, os leva a pensar em 

desistir. No entanto, em função do compromisso e do pertencimento, não desistem, 

persistem ao trazerem ações que já conquistaram e tentam recuperar.  

Essa mesma interação com a alteridade apareceu no relato de Cristal: 

 

Minha dificuldade está no convencimento do outro, os amigos, os colegas que trabalham 
junto contigo. Num primeiro momento eu tenho a impressão que estão pensando que eu 
quero aparecer, em outro momento pensam que a gente é chata. (Cristal) 

 

Ao relatar uma atividade de interferência na comunidade, que foi o 

fortalecimento do espaço educativo para questões em EA, Cristal comentou que a 

escola tinha um projeto de fazer uma sala de aula ambiental, ao ar livre, pois havia 

espaço em uma das laterais do terreno. Cristal já sonhava com aulas sob as 

árvores, talvez uma choupana para os momentos de atividades, porém, sem 

nenhuma autorização, alguns educandos começaram a frequentar o lugar que ainda 

estava sendo projetado e organizado. O orientador educacional iniciou um impasse 

que acabou dando origem à construção de um muro. Segundo ela: 

 

 Projeto de sala de aula ambiental, espaço ao ar livre, que fica interligado ao espaço escolar, 
este espaço não era muito frequentado, com a ação de nossa escola, começamos a limpar, 
a fazer caminhos a planejar o espaço. Porém, na hora do recreio os alunos começaram a 
frequentar estes espaços e iniciou os namoricos. Isto levou a escola construir um muro que 
acabou separando este sonho. A escola e um lugar para educar e não para proibir, um lugar 
para mostrar arvore, para levar as crianças para sentir, ficar embaixo e não reprimir. Um 
lugar para a criança saber, namoro vai sempre existir, eles precisam de orientações. 
(Cristal) 

 

É nessa definição de uma escola diferente com a ousadia e a alegria 

destacadas por Cristal, que me ancoro para acreditar na possibilidade de 

transformá-la em um espaço de experienciar, de sentir e de aprender, o qual permita 

viver e sonhar. E é esse processo vivido que nos leva, como professores 

educadores ambientais, a enfrentar os desafios e as dificuldades, reconhecer as 
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mudanças, acreditar no poder do diálogo e buscar a melhor forma de intervir (saber-

fazer) sobre a problemática que enfrentamos no cotidiano.  

Entretanto, muitas vezes, constru

fácil e ágil, se for desconsiderado que esse muro também pode podar ou cortar, pela 

raiz, aquilo que está gerando o conflito e questionando o paradigma ou o modelo 

hegemônico dominante, por isso, é melhor silenciar do que argumentar. 

Para esse enfrentamento dos mecanismos de poder disciplinar na escola, 

Makiuchi (2205) considera a educação em uma perspectiva da alteridade, e 

retomando o que apresentamos anteriormente sobre a educação em valores, indica 

formas de o ser humano se relacionar com o meio, pela responsabilidade, numa 

interação na qual a reflexão e o diálogo sejam os veículos principais para a troca de 

saberes e a ressignificação de valores. A autora esclarece: 

 

Espaços que carreguem o germe da comunidade, do fortalecimento de 
identidades locais como resistência a pasteurização do mercado permitindo 
a criação de laços de pertencimento e cuidado, laços ativos, cuja própria 
existência já é transformação (MAKIUCHI, 2005, p. 33). 

 

A autora reafirma a ideia de que 

exercendo algum tipo de dominação, quando essa relação acontece de uma forma a 

ica chance de salvar o meio 

ambiente é considerá- alteridade associando essa distinção ao 

 

Ainda nas palavras de Warschauer (2001), a transformação do espaço 

escolar tornando-

equipe, com uma gestão mais participativa, é uma estratégia de não responsabilizar 

o educador apenas por suas práticas, mas sim dirigir o seu foco para quem tem 

nte educativo.  

 
A compreensão da escola como um universo complexo, onde não 
frutificarão ações unidirecionadas, abre a perspectiva de trazer a teoria 
sistêmica como possível referencial para uma mentalidade cooperativa 
entre todos os atores da escola (op. cit., p. 171). 
 

Arroyo (2000) também acredita que, quando há uma rede de práticas 

coletivas, alimentadas por um grupo que estabeleça diálogo e socialização no seu 
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inaugurando um  

 
[...] a escola como seu espaço, e a nós como profissionais de ações, de 
intervenções e escolhas permanentes. A reinvenção do quotidiano, do 
mundo, da prática e ação-relação entre seres humanos onde sempre 
aconteceram os processos educativos e culturais (ARROYO, 2000, p. 152). 

 

Concordando com os autores, também acredito na escola como um espaço 

participativo permeado pelo diálogo, onde se partilham ricas experiências de vida 

(TRISTÃO, 2003) e onde a prática docente possa ser socializada e discutida para o 

aprimoramento e o bem-estar dos educandos. Estes sim devem ser ouvidos e 

convidados a participarem do processo educativo, uma vez que não são meros 

receptores, mas o motivo e a causa principal da existência da escola e do nosso 

ofício de educadores. Por isso, Cristal relatou sua tristeza de ver a escola como um 

lugar de repressão, quando deveria ser um lugar para exercer a liberdade de educar.  

Fixada ainda na ideia de que as formações continuadas exigem uma 

formação filosófica, metodológica e teórica, Cristal compartilhou, em seu relato, uma 

experiência advinda de uma formação continuada proposta pela GERED, em 2015.  

O objetivo era dialogar sobre os conceitos mínimos apresentados pela Base 

Nacional Comum Curricular  BNCC e pela Proposta Curricular de SC. Cristal relata 

que a equipe da Gerência promoveu encontros de educadores, por área de 

conhecimento, mobilizando-os para que acontecessem, nas escolas, reuniões e 

formações que deveriam ampliar os debates e fazer intervenção no PPP.   

A educadora contou que essa formação foi então organizada em períodos e 

um deles apresentava o desafio de se pensar no contexto social da escola e 

problematizá-lo. Na sua escola, esse movimento provocou um diálogo o qual acabou 

encontrando dificuldades para chegar a um consenso que abrangesse os contextos 

vividos pela comunidade escolar. Mas, após o trabalho, com muito diálogo, 

problemas socioambientais da comunidade e da atualidade para realizar o estudo e 

o desenvolvimento do projeto.  

Cristal exemplificou os problemas enfrentados:  
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Como está mudando os fenômenos naturais, a fraqueza dos lugares. O Estuário de Santa 
Regina, a Dengue, escorpião, aranha, as mudanças climáticas. As temáticas surgiram para 
reorganizarmos o currículo para o ano de 2016, após um encontro de formação com a 
GERED este ano ainda, sobre a Base Comum e a Proposta Curricular de Santa Catarina. 
(Cristal) 

 

Como relatou Cristal sobre a relação dos educadores no âmbito educativo, é 

nesse clima de encontros e desencontros que acontecem os processos, as 

negociações, os sins e os nãos, o que tem de ser cumprido quanto aos documentos 

e datas enfim, questões que refletem o excesso de burocracia de um sistema 

educacional, muitas vezes, pouco pedagógico.  

Mas Cristal percebeu a falta da temática ambiental, dessa percepção da EA, 

como uma dimensão humana que precisa ser pensada em sua amplitude, na 

relação dos seres humanos em todos os ambientes que vivem. Por isso, a 

necessidade de a formação continuada em EA considerar a experiência, o sentir e a 

compreensão do contexto histórico, cultural, social e ambiental para atuar em favor 

da comunidade educativa que valoriza o espaço e as relações das pessoas entre si, 

e delas com o ambiente.  

Nesse sentido, relembrou as dificuldades que teve, na época, para manter o 

projeto de EA com relação ao espaço da escola, o sonho de criar uma sala 

ambiental, ao ar livre e não ser compreendida. Desabafou: 

 

Eu sou maluca, não sou normal. Eu pegaria primeiro uma educação de coração, de espírito, 
de alma, sabe lá... Não adianta eu querer mudar só o mundo em volta, não adianta eu fazer 
uma educação ambiental voltada para o meio ambiente. O meio ambiente... quando a gente 
fala é só cuidar do rio, plantar a mata ciliar. A gente está cansado de falar que precisamos 
fazer amigos, tem que respeitar o outro, que somos parecidos, que precisamos trabalhar. De 
que o muro não precisava ser construído, e de que com este dinheiro daria para fazer as 
mesas que queríamos, lá embaixo das árvores. A primeira coisa e eu e o espirito de cada 
um. (Cristal) 

 

O que percebo, no relato de Cristal, é o desvendar dos processos, pois 

acredito em uma EA capaz de nos livrar da venda que oculta nosso olhar, de uma 

visão unilateral, conservadora, que não possibilita o diálogo e a diversidade do ser e 

do sentir. É a abertura do feixe de luz que irradia a expressão da integração do eu, e 

do outro, com o ambiente (casa comum). Nessa interligação é que o processo se 

constitui na relação dialógica que permite a reinvenção dos procedimentos do 
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Assim, a Educação Ambiental enquanto uma prática interpretativa que 

desvela e produz sentidos, estaria contribuindo para a constituição de um horizonte 

compreensivo das relações sociedade- (CARVALHO; GRUN, 2005, p.181). 

O compreender e o sentir são momentos importantes no processo educativo, 

uma força que vem de dentro para fora e permite uma integração entre os que estão 

envolvidos na ação. É essa sensação que Pérola nos apresentou, ao lembrar que, 

após a formação, deflagrou um trabalho com toda equipe da escola, segundo 

contou:  

 

Na formação foi fundamental porque fizemos eu e alguns colegas da escola.  Isso colaborou 
para realizar as atividades com os alunos em um projeto coletivo, pois eu vejo que já 
trabalho a EA no meu contexto, na minha disciplina de biologia, mas a formação possibilitou 
um trabalho em conjunto com as outras áreas de conhecimento. Os professores resolveram 
abraçar a causa, foi muito significativo para os alunos perceberem a integração dos 
professores em realizar as atividades, ficaram mais estimulados. Lembro que eles gostaram 
muito de realizar as fotos, para o diagnóstico da escola. A formação nos deu muita 
orientação de como fazer os projetos na escola. Houve uma possibilidade de também 
aplicar com os professores, formação na escola. Depois de ter concluído a formação e feito 
o projeto com os alunos, veio a ideia de estender aos professores os conceitos apreendidos 
na formação, porque eu e a (...) pensamos que eles não poderiam trabalhar a educação 
ambiental sem estar sensibilizados. Assim Conversamos com a direção e surgiu a ideia de 
fazer a trilha sensorial. Fizemos então este trabalho com os professores e lembro que eles 
gostaram muito. Daí partimos para várias atividades que refletem a EA em nossas vidas. 
(Pérola) 

 

Pérola nos remete à reflexão a respeito das atividades que podem 

impulsionar o grupo, mobilizar, deflagrar ações e permitir aperceber-se de um dos 

primeiros passos para desencadear as percepções do corpo, anestesiadas pelo 

(LEROY; PACHECO, 2005, p. 138). Assim, inaugura-se o contato com o eu, com o 

outro e com o ambiente, em uma dança envolvente de corpo e espírito, num 

aprender que se manifesta nas diferentes dimensões que integram sensações, 

capazes de interagir com uma cultura e em uma sociedade  86 

grifos do autor). 

Em suas palavras, Pérola ressaltou que a sensibilidade é um fator 

fundamental na EA e, para ela, essa potencialidade foi oferecida na formação. 

Segundo nossa pedra preciosa, a EA não pode ser imposta, não se resume a uma 
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simples atitude reducionista de apagar a luz e economizar água, ou campanhas de 

coleta de resíduos na escola. É um processo interno de sentir, uma transformação 

interior do ser que se humaniza, uma vez que só cuidamos daquilo que amamos. 

 

[...] não adianta você impor a questão ambiental pra alguém. Então, para trabalhar a 
questão ambiental a pessoa tem que sentir sensibilizada, fazer parte do processo, 
envolvida.  Para que isso prossiga e que aconteça no projeto, como também na vida dela. 
Eu vejo assim. Então, sempre que a gente vai trabalhar a questão ambiental estar 
envolvendo, sensibilizando o aluno, o professor. (Pérola) 

 

Para Pérola, a dinâmica e o envolvimento oferecidos pela atividade a 

distância, na formação, desencadearam um universo de conscientização e abertura, 

confessando que precisa ser retomado, com frequência, esse processo que a fez 

sentir-se totalmente envolvida, passando a encarar o espaço escolar de forma 

diferente, pois conseguiu a parceria dos colegas de trabalho. Essa experiência 

relacionou o sentir ao modo como experienciamos a vida conectada a um mundo 

maior, prenhe de histórias, valores e conhecimentos, colaborando com um processo 

de ensino e aprendizagem diferente e acolhedor, em uma escola viva. Concordando 

op. cit., p. 97). 

Pérola comentou, também, as dificuldades e os obstáculos para dar 

continuidade aos trabalhos, ações e projetos, como relatou anteriormente. E uma 

delas, segundo ela, é a falta, no ambiente educativo, de um profissional articulador 

que dinamize o trabalho na escola e funcione como um elo entre os educadores e os 

educandos. Enfim, que possibilite encontros, discussões contatos, apoio para melhor 

desenvolver os projetos idealizados. E ela justifica sua sugestão, dizendo: 

 

É muito importante ter uma pessoa que possa articular a educação ambiental na escola. Na 
hora de se discutir um projeto coletivo, querem trabalhar valores, mas também se trabalha 
valores na EA.  Por isto acho importante ter alguém no pedagógico. Para articular as 
questões da diversidade nos conteúdos de cada disciplina. Apesar de se falar tanto em 
educação ambiental, ela ainda não é trabalhada verdadeiramente na nossa escola. 
Precisamos de incentivo sim, e de conhecimento, mas também vejo que falta vontade de 
abraçar a causa. Todos muito preocupados com seus conteúdos e se esquecem de 
trabalhar temas relevantes e que fazem parte da nossa vida e da vida de nossos alunos. 
Ainda é difícil para os professores (as) entenderem que precisam contextualizar os 
conteúdos, trabalhar com a diversidade, e entender que a diversidade somos todos nós, 
oportunizar os alunos com diferentes estratégias de ensino e por aí vai.   (Pérola) 
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O educador ambiental sente-se sozinho ou isolado no espaço escolar. No 

entanto, numa perspectiva de trabalhar com a EA, esse exercício exige relações 

entre as pessoas com o ambiente em constante construção e desconstrução. A 

dinâmica presente nos fundamentos da EA dinamiza a busca por relações saudáveis 

no coletivo.  Esse movimento contínuo estabelece ações que saem da zona de 

conforto da sala de aula, uma vez que problematizar é ser e estar no mundo de 

sensações e emoções, em uma relação consigo, com o outro e com ambiente, 

vivendo o aqui e o agora, sem o aligeiramento do tempo e das sensações. Pérola 

parece nos dizer que a coordenação pedagógica ajudaria muito no redirecionamento 

dos projetos coletivos se fosse assumida como mediadora e intérprete das teorias 

que estão implícitas nas práticas, nas falas dos educadores, da gestão e dos 

projetos que a escola lança no coletivo. Essas ações definidas por um grupo, um 

coletivo educador, necessitam de um constante replanejar e de orientações para que 

não se percam de foco, os pressupostos filosóficos e teóricos almejados.  

 

Os que sonhamos um mundo em que as relações humanas e sociais não se 
resumam ao funcionalismo, ao utilitarismo, ao monetário, não resistiríamos 
se não pudéssemos viver isso já, no encontro com aqueles companheiros e 
companheiras que fazem sentir que partilhamos buscas que transcendem a 
nós mesmos, nosso tempo biológico, aqueles que ao final de uma conversa 

destino buscado acontecendo aqui e agora. (FERRARO; SORRENTINO, 
2005, p. 59-60) 
 

Essa mesma preocupação também encontro no relato de Ágata, quando 

conversamos sobre as dificuldades na concretização das ações em EA: 

 

A formação traz uma mobilização para o trabalho interdisciplinar. Porém me vejo sozinha. 
Fica só uma pessoa para trabalhar o diagnóstico, preciso de tempo para dar conta de todas 
as atividades da formação. Mas depois sou cobrada dos componentes curriculares que 
tenho que dar conta. (Ágata) 

 

Ágata refletiu a proposta de integração entre as áreas de conhecimento, uma 

questão muito dialogada e proposta nas atividades de intervenções sugeridas 

durantes as formações continuadas em EA. 

Ela apontou como uma potencialidade na formação, a discussão da temática 

ambiental em todas as áreas, desmistificando a cultura de o caráter desse trabalho 

ser responsabilidade somente das áreas de ciências naturais. Essa questão da 



168 

 

interdisciplinaridade é uma abordagem presente na EA, considerada uma temática 

abertura de diferentes campos de saberes, para enriquecer as análises e a 

 

Nesse relato, acorreu-me a lembrança dos momentos em que organizávamos 

as formações. No início eram os editais, com a preocupação de manter os 

fundamentos e orientações referentes à EA, com foco em que a participação fosse 

de todos os profissionais educadores da escola, representantes das diversas áreas 

do conhecimento. Portanto, a limitação estabelecida, circunscrevendo a frequência 

somente dos educadores das áreas das ciências naturais faz parte de uma cultura 

escolar retrógrada que exige o redirecionar a todo instante, quando nos propomos a 

agir com a formação em EA, ou quando se orienta o PPP da escola. 

No diálogo com Safira, há o reconhecimento de que a formação permitiu uma 

ampliação da temática de EA, principalmente no que se refere ao espaço educador, 

tema abordado na formação, a partir das instituições que fizeram parte da formação 

apresentando os problemas socioambientais do município. Nesse movimento, a 

educadora percebe a diversidade das áreas envolvidas, ao conhecer outras 

possibilidades que foram abordadas na formação como a realização de saídas de 

campo para maior compreensão da problemática socioambiental, aqui referente ao 

aterro sanitário de Itajaí e à cooperativa de coleta seletiva Cooperfoz, à estação de 

tratamento de água e ao parque de preservação Atalaia, pois além do conhecimento 

especifico em EA, é necessário o entendimento da história do município, do que se 

está fazendo nele e das pessoas que estão envolvidas. 

 

Foi a partir do momento que começamos no Salto a verificar estas teorias com a prática de 
vida, que foi se tornando mais claro toda a questão ambiental. Foram muito importantes os 
contatos com as instituições do meio ambiente do município. Ali conheci realidades sobre as 
enchentes, o dado de prevenção, foi clareando as questões dos meus medos que havia 
ficado com relação às lembranças das enchentes, das catástrofes. O que mobilizou foi 
conhecer as ações que estão sendo realizadas, de se precisar de diversos conhecimentos 
para o que precisa ser feito. Falar de meio ambiente é bonito, mas o que eu enquanto 
pessoa e educadora posso estar contribuindo? Foi muito importante refletir isto na formação. 
Além disto, tenho que gostar do assunto, da prática. Eu tenho que ter mudanças, o curso 
deu um gás. Trabalhar com as crianças não basta dizer como é. E sim ter mudanças de 
atitudes.  (Safira) 

 
Mais uma vez, aparece a importância do contato com as experiências que 

estão sendo realizadas. Safira afirma como foi importante conhecer as práticas do 
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município para o seu entendimento de algumas questões interessantes, como 

perceber que existe uma grande história e muitos cuidados para acontecer a coleta 

seletiva de um material que organizo na minha casa. Tudo fica diferente, tornando 

possível a pessoa sentir-se mais presente no que está planejando e fazendo. A 

professora não conhecia a estrutura do município de Itajaí com relação ao aterro 

sanitário44.  

Nesse sentido, trago que a formação continuada precisa ser realizada com o 

intuito de propor reflexões sociais e históricas para que se possa conhecer, 

compreender e construir as possibilidades de mudar o nosso discurso e a nossa 

prática, cuja mudança exige que se percorra o caminho partindo das compreensões 

teóricas que a organizam.  A EA está intimamente relacionada a práticas que 

organizam as condições necessárias para o viver do ser humano, neste planeta e 

para o viver deste planeta em relação com esse ser humano, pois tanto a vida dele, 

quanto dos demais seres do planeta, são complexas, mas também extremamente 

frágeis. Por isso, Safira afirma que o trabalho com crianças precisa conter 

conhecimentos e envolver mudanças de atitudes, relacionadas ao fato de perceber 

como nos vemos em nossa história. Que práticas organizamos para produzir a vida? 

Para preservar a vida? Para defender e acarinhar a vida? Para ela, esse fato é tão 

importante, quanto para Rubi no seu encontro com a EA, como já relatei 

anteriormente.  

Trabalhar com saberes, atitudes e valores é fundamental em EA e, para 

promovê-los, Safira acredita na possibilidade de proporcionar encontros que 

alimentem essa ideia, em locais que possibilitem conhecer o que se está 

produzindo, questionar os porquês de determinadas atitudes, assim percebe as 

saídas de campo como um caminho para essa mobilização. Comenta que ao usar 

essa estratégia de ensino com seus educandos, sentiu-se atraída e integrada ao 

contexto socioambiental, para avançar nos fundamentos necessários a uma EA 

crítica e transformadora. 

Um dos pontos positivos foi a oportunidade da participação e da colaboração 

do gestor escolar nessas saídas de campo. Houve mais integração nas atividades 

propostas para o coletivo da escola, estendendo-se as atividades para a 

44 O Aterro Sanitário é uma técnica de disposição de resíduos sólidos no solo, que, fundamentada em 
critérios de engenharia e normas técnicas e operacionais específicas, permite, à menor área possível, 
um confinamento seguro em termos de controle de proteção ambiental e saúde pública. Disponível 
em:<http://www.ambiental.sc/cidades/itajai/.> Acesso em: 30 jun. 2016. 



170 

 

comunidade, com reuniões pedagógicas e informativas para os pais. Esse foi o 

primeiro passo, pois houve um problema que precisa ser urgentemente trabalhado: a 

participação dos pais na escola, um dos entraves na Educação, pois os pais não se 

sentem pertencentes a esse espaço. A escola ainda tem a cultura de ter a 

participação dos mesmos somente na entrega de boletins, o que propicia, de parte 

deles, a visão de que a escola só precisa dos pais para reclamar dos seus filhos, ou 

seja: omo nos alerta 

Arroyo (2000). 

Esse distanciamento em relação à família e à comunidade é um obstáculo 

que pode ser superado a partir do momento em que for reconhecido como o 

resultado de uma cultura escolar impregnada de ações que não ajudaram para que 

houvesse a integração da escola com a família e comunidade. Rever esse processo 

é necessário, pois ambas as instituições - família e escola - possuem, em comum, a 

responsabilidade de educar. Quando esse movimento tornar-se real, a parceria pode 

acontecer.  Esse é um desafio a ser conquistado, uma possibilidade de aproximação 

para cuja efetividade é preciso investir de muitas outras formas com o objetivo de 

estabelecer a confiança e o crédito da família para com a escola, num diálogo que 

propicie a troca de aprendizagens. Compreendo que o elo para essa integração se 

constitua pelo trabalho em prol da vida.  Nas palavras de Brandão (2005) encontro 

fundamentos para esse pensar:  

 
Eis o que poderia ser uma nova concepção do viver como partilhar 
experiências, saberes e sensibilidades em situações e contexto regidos 
cada vez mais pela partilha, pela cooperação, ela solidariedade, pela 
gratuidade. Por tudo aquilo que sonha construir os caminhos em direção ao 

op. cit, p. 91) 
 

Esmeralda, também nos apontou mais uma lembrança sobre a oportunidade 

de ações que nasceram com a proposta da formação continuada, com o mesmo 

redirecionamento para ações de intervenção na escola. A partir dessas 

intervenções, a escola passou a criar novas ações coletivas, avançando na ideia de 

trabalhar para além das datas comemorativas ou de concursos criados sobre o meio 

ambiente.  

 

 Continuidade com outros projetos na escola. Como: arborização da escola, plantio de ervas 
medicinal e jardinagem. Depois disto entrevista com alguém da comunidade sobre a cultura 
da época com benzimento, chás... Campanha uso consciente de material escolar. Com esta 
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atividade trabalhamos com multiplicadores. Os alunos do Ensino  Médio, vieram fazer 
palestras para os anos iniciais. (Esmeralda) 

 

Essas atividades com a comunidade escolar proporcionaram movimentos 

ainda tímidos, mas muito importantes. Uma discussão sobre o uso de antibióticos, 

por exemplo, desencadeou a curiosidade sobre a maneira correta de administrá-los, 

bem como entender toda a relação desse material criado pelo homem, de forma 

mais sintética, a partir dos saberes populares. Assim, estreitaram-se os contatos 

familiares, trabalhando os conhecimentos cotidianos e mais elaborados envolvendo, 

também, ações integradas dos jovens para com as crianças menores. 

Ampliando a compreensão, o relato de Esmeralda lembra uma pequena 

conexão com a tese de Ferreira (2012) que ressalta, como um de seus aportes 

-Santos. O autor confirma ser contra 

uma única ciência de caráter hegemônico, mas salienta, numa visão amplificada do 

conhecimento, o diálogo entre a ciência e os diversos tipos de saberes: indígenas, 

epistemológica do mundo, o reconhecimento da existência de uma pluralidade de 

-

SANTOS, 2007, p. 85).  

Ferreira (2012) também se fundamenta em Freire, na perspectiva da 

valorização de todos os saberes, não somente os respeitand

alunos a razão de ser de alguns desses valores em relação ao ensino dos 

 

Imbernón, (2009) também nos auxilia a ampliar essa ideia, trazendo o diálogo 

e os estudos para reflexão na formação do educador e proporcionando o movimento 

para o conhecimento subjetivo, fundamentando-o como oportunidades para ir além 

dos fundamentos puramente técnicos e objetivos.  

Encontro, ainda, junto ao GEEAS do PPGE Univali, na pesquisa de Weiler 

(2015), o suporte para afirmar que é mediante a reflexão do repensar as práticas 

educativas e o envolvimento do grupo, por meio do diálogo, que a Educação 

A

diferencial de poder entrelaçar-se com as questões socioambientais do seu entorno 

op. cit., p. 66). A autora ainda alerta: 
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Contudo, pensar a escola como potencialmente capaz de impulsionar 
transformações requer, dentre outras coisas, superar a fragmentação do 
conhecimento, o reducionismo, a mera instrumentalização, para promover a 
reflexão e o diálogo entre os diferentes saberes, fazeres, culturas, tradições 
e conhecimentos (WEILER, 2015, p. 65). 

 

Além das possibilidades, Esmeralda também relatou o que acredita serem os 

obstáculos para o desenvolvimento das ações de EA, na escola, trazendo sua 

reflexão sobre o fato de os educadores terem dificuldade em inserir a EA em suas 

aulas. Sua fala revelou a falta de formação inicial e continuada nos currículos da 

educação superior e na formação em serviço. Segundo ela: 

 

Não há formação específica para os professores. A culpa não é dos professores, eles não 
conseguem trabalhar EA por não terem na formação inicial os conteúdos para este trabalho.  
Outra questão é achar que só o professor de ciências, geografia ou biologia que devem agir 
com a EA. O meio ambiente não e só destes professores, não existe isso. E isso mudou 
com a lei federal. A partir do momento que os professores começaram a se conscientizar, 
começa a ter mais parceiros, mas mesmo assim não são todos. Acho necessário ter o 
envolvimento de todos os profissionais da escola (merendeiras, gestores, secretaria). 
(Esmeralda) 

 

Concordo com Esmeralda que ainda é muito incipiente o desenvolvimento da 

EA, apesar do avanço da Resolução que criou as DCNEA (BRASIL, 2012), os quais 

tratam da obrigatoriedade, dos princípios e objetivos da Educação Ambiental, em 

todos os níveis de ensino, incluindo orientações sobre as metodologias para abordar 

a EA no espaço escolar, bem como o desafio para que as instituições de ensino, de 

todos os níveis, se tornarem espaços educadores sustentáveis. Ampliando essa 

discussão concordo com Gamboa 

uma base filosófica, uma preparação sólida em epistemolo

implementar a inserção da dimensão ambiental, ainda faltam, ao professor, sólidos 

fundamentos teóricos, filosóficos e metodológicos.  

Em virtude dessa lacuna na formação inicial, onde não havia estudos e 

aprofundamentos sobre a temática socioambiental, ou sobre as práticas em EA, se 

faz necessária uma urgente mudança de cenário. Por isso, a importância da 

reorganização curricular nas instituições de ensino, principalmente na Educação 

Superior, caso em que a ambientalização curricular é um caminho. 

 
Atender a essas questões e a outras demandas apresentadas nos 
documentos legais requer uma reorganização curricular que contemple a 
dimensão socioambiental e todas as questões que se relacionam com a 
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sustentabilidade, com intuito de uma formação permanente do indivíduo. 
(ORSI, 2014, p. 3) 

 
A ambientalização curricular vem se destacando em muitas pesquisas nas 

IES para reconhecer os indícios da dimensão socioambiental e as questões da 

sustentabilidade nas instituições universitárias. Como na proposta do Programa 

Nacional Escolas Sustentáveis  PNES, também está centrada no tripé currículo, 

gestão e espaço físico, sendo as ações do currículo o grande desafio para a 

transformação dos futuros profissionais no que se refere ao conhecimento da 

temática que abrange o desenvolvimento pessoal e profissional. Assim, assumo o 

entendimento que vários autores e autoras que vêm apoiando a ideia de que a 

ambientalização curricular é processo de inovação que realiza mudanças no 

currículo através de intervenções que visam integrar temas socioambientais aos 

 

Nesse sentido, a formação docente é um processo que precisa integrar aos 

seus conteúdos e práticas à reconstrução de valores éticos e à valorização da práxis 

refletida, o que exige, do educador, transformação pessoal e reflexão sobre a própria 

imagem e a autoimagem profissional (ARROYO, 2000).  

Imbernón (2009, p. 106), por sua vez, comenta que a profunda mudança 

para se transformar num espaço de reflexão, formação e inovação para que o 

o papel de contribuir para a reflexão do docente e não somente pela técnica, para 

ajudá-

-se 

NÓN, 2009, p. 106). 

Nesse sentido, a formação colaborativa de Imbernón (2009) ensina a 

aproveitar a prática docente como principal veículo para desvendar os obstáculos, 

promover mudanças, denunciar aquilo que oprime e também promover a esperança 

da mudança e da transformação.  

A escuta de quem está no processo educativo é fundamental. Assim, 

Esmeralda revelou que, para uma formação continuada em EA, seria necessário um 

tempo e um espaço com mais autonomia no recinto da escola. Para ela: 
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O projeto só vai dar certo se todos os professores pararem. Paramos no início do ano para 
discutir PPP e calendário. Mas não há tempo na escola para realizar uma formação 
continuada. A escola não possui autonomia para realizar estas ações. (Esmeralda) 

 
Dar atenção à sugestão dessa prática que persistiu nos relatos dos 

professores educadores, é perceber que as mudanças devem ser realizadas pelo 

sistema macro de ensino. Um claro exemplo é que, geralmente, no início do ano 

letivo, o quadro dos educadores não está totalmente preenchido, dificultando a 

integração e o desenvolvimento pedagógico do grupo escolar. O pouco tempo 

disponível não permite um diálogo mais profundo para o estudo e a escolha da 

temática da formação, bem como a elaboração de uma proposta pedagógica 

coletiva. Que autonomia a escola possui nesse aspecto? De que tempo dispõe para 

planejar? São questões reais traduzidas pela voz de Esmeralda, mas subjacentes 

aos depoimentos de todos os demais educadores. 

Podemos ampliar essa questão na perspectiva desse tempo/espaço envolver 

uma formação que reflita, não somente o contexto vivido da escola, como nos 

além do espaço/tempo da escola, as práticas educativas vêm absorvendo princípios, 

valor

estabelecemos e nos relacionamos em vários contextos, o nosso vivido, vai além do 

espaço escolar, estão presentes nas ações vivenciadas no decorrer da vida. Por 

isso, a autora ainda se apoia na acepção de Mary Jane Spink (1998), sobre a 

perspectiva temporal dos três tempos presentes no contexto discursivo, associado, 

aqui, aos contextos formadores, cujos tempos ela explica da seguinte forma:  

 
Tempo curto refere-se às interações do dia-a-dia, que têm por foco a 
funcionalidade das representações e a dialogia  relaciono com o dia-a-dia 
da escola; tempo vivido, que abrange os processos de socialização, o local 
de pertença de determinados grupos sociais, a ressignificação dos 
conteúdos históricos  articulo com as práticas pedagógicas e com a própria 
história pessoal no curso de vida das pessoas; tempo longo é o acúmulo 
de conhecimento produzindo a memória coletiva, o imaginário social, ou 
seja, uma concepção de natureza presente no passado e ressignificada no 
presente formaria os conteúdos sobre Educação Ambiental. No tempo 
longo, os repertórios disponíveis são moldados pelas contingências sociais, 
isto é, pelas redes de significados que constituem o espaço dos 
conhecimentos produzidos. (TRISTÃO, 2003 p. 25, grifos da pesquisadora) 
 

A explicação da autora sobre a importância dos espaços/tempos da EA nos 

remete, novamente, a Imbernón (2009), o qual, por sua vez considera a existência 
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de uma proposta permanente de formação, no sentido de superar alguns desses 

obstáculos dos espaços- tempo da escola, como destacados por Esmeralda. 

 

- a possibilidade de uma maior autonomia na formação com a intervenção 
direta do professorado; 
- partir dos projetos das escolas para que o professorado decida qual 
formação de que necessita para levar adiante o desenho, a colocação em 
prática e a avaliação do projeto. (IMBERNÓN, 2009, p. 39) 

 

zada precisa acontecer com 

base na reflexão sobre sua própria práxis, pois é nesse ambiente que emergem os 

obstáculos e aparecem as dificuldades, bem como as potencialidades. Por isso, a 

importância de se constituir uma rede de saberes na qual os professores possam 

trocar experiências e aumentar a comunicação entre os pares para pensar acerca de 

sua prática educativa e compartilha acertos e erros. 

 

Eu penso, deve ter oficinas, a prática, a troca de relatos de experiências com os professores 
e inclusive a partir desse momento detectar as falhas as dificuldades no processo de ensino 
aprendizagem (Ametista). Sim acho bem importante este enfoque, é a relação da 
ação/reflexão, a partir do momento que você vê um problema, discute e possibilita refletir 
para agir com a prática percebida (Pesquisadora). E eu já fiz essa reflexão no conselho 
escolar, reuni a APP e o Conselho Escolar. Comentei sobre o aprendi com relação ao 
agrotóxico. E dali foi retirado à ação deles próprios, pois normalmente aqui nas casas tem 
uma horta um pomar, isso eu acho importante, trazer a comunidade e mostrar para a 
comunidade ou para alguns pais que participam junto do problema que é o agrotóxico 
(Ametista). 
   
 

Esse relato expõe um elemento importante a ser trabalhado na formação, o 

qual vem persistindo nas orientações encaminhadas por (GUERRA, 2001) e, nos 

últimos anos, ampliadas pelo grupo do GEEAS em suas pesquisas relacionadas ao 

processo de formação em EA, no sentido de focar na metodologia adequada para o 

campo educacional, a qual envolva a dimensão do conteúdo escolar 

(conhecimentos, habilidades e competências, atitudes e valores) para inserir a 

dimensão ambiental no currículo. Segundo o autor, essa metodologia incorpora o 

saber fazer, o saber ser e o saber conviver (op. cit., p. 140, grifos da 

pesquisadora). Tal proposta integra as seguintes dimensões: cognitiva, 

metodológica, afetiva e ecosófica, explicadas da seguinte forma.  
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A dimensão cognitiva (conhecimentos e saberes); metodológica 
(habilidades e competências); afetiva (sensibilização para mudança e 
reflexão sobre atitudes, valores éticos e estéticos, as relações inter e 
intrapessoais; e a dimensão ecosófica (GUATTARI, 1994), ou da ética e 
cidadania, intimamente relacionada à ação e reflexão sobre a ação (a práxis 
de Paulo Freire) individual e junto aos grupos sociais, envolvidos no 
processo de aprendizagem em EA [educação ambiental]. (GUERRA; LIMA, 
2004, p. 12. Grifos da pesquisadora) 

 

É importante compreender que as referidas dimensões estão interligadas e, 

ao mesmo tempo, são interdependentes, em movimento constante para alcançar um 

processo efetivo de formação docente em Educação A

esse processo gera um saber-poder de mudança que nos conduziria a novas formas 

de aprender e saber fazer, e também de s op. 

cit., p. 147), 

 Na Figura 8, é possível visualizar um diagrama da Dimensão Ambiental na 

Educação, no processo de formação docente proposto por Guerra (2001). 

 

Figura 8: A Dimensão Ambiental na educação 

 

Fonte: Guerra (2001, p. 146). 
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Nos suportes teóricos até aqui elencados, encontro o respaldo para essas 

questões presentes no cotidiano dos educadores desta pesquisa. Hoje, os 

processos formativos de EA têm sua base epistemológica alicerçada em 

conhecimentos e no diálogo dos saberes ambientais que integram possibilidades de 

ser, sentir, conhecer e experienciar, permitindo um pensar e um agir dos professores 

aç lemas socioambientais (TAVARES, BRANDÃO, 

SCHMIDT 2009, p. 193). Os autores apontam que uma EA baseada na ética e na 

estética dos sujeitos colabora para uma ação social responsável, ampliando o modo 

ver e atuar na vida. Corroborando a proposta metodológica da Guerra (2001), os 

autores defendem: 

 
A necessidade de uma educação conectada com os sentidos, com as 
concepções individuais e coletivas vivenciadas, possibilitando, assim, a 
transformação de comportamentos, o desenvolvimento de novos olhares, de 
novas maneiras de viver e de criar a própria condição de vida. (TAVARES, 
BRANDÃO, SCHMIDT, 2009, p. 193) 
 

Desse modo e retomando também Tristão (2003), essa formação passa por 

tempos e espaços diferenciados, mas isso não ocorre de uma forma linear, uma vez 

que necessita de um olhar atento para sua constituição, com o cuidado de permitir 

momentos de construção coletiva entre os educadores e seu formador ou seu grupo 

de estudos. E partir, sempre, das práticas educativas, da sua experiência, conhecer 

a história dos envolvidos e buscar os elos entre ambas, compartilhar os problemas 

existentes e coletivamente, buscar possíveis soluções por meio da construção de 

saberes. Além disso, essa formação é um movimento importante que mobiliza o 

individual para transformar os pensamentos, as atitudes e os valores com 

, BRANDÃO, 

SCHMIDT, 2009, p. 181). 

Nessa forma de pensar uma formação de EA, Pérola relatou a necessidade 

de cinco momentos: sensibilizar; conhecimento teórico; vivência prática; plano de 

ação e uma avaliação. 

 

No primeiro momento sensibilização, sensibilizar os alunos, os professores que estariam 
fazendo parte dessa formação, segundo penso que eles têm que conhecer o histórico da 
educação ambiental, e perceber que nós fazemos parte do contexto, que nós não estamos 
fora desse contexto, que nós somos, é, parte. Terceiro eu penso, que uma saída de campo, 
com os colegas do curso, pra vivenciar, um projeto, para vivenciar. Fazer parte do processo, 
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vivenciar. Uma ação pode ser numa praia, num parque, dentro da escola, enfim, mas 
vivenciar, e em seguida, acho que nós temos que avaliar algum programa de educação 
ambiental, depois levantar literatura, procurar autores, que respaldem, o que a gente pensa, 
e depois desenvolver um plano de ação na escola, um projeto na escola, pra estar na pele, 
e realizar as atividades de educação ambiental na escola, e avaliar também o que a gente 
está fazendo lá. (Pérola) 

 

Para Pérola, são vários os elementos que podem estar presentes na 

formação. A sensibilização já foi destacada por ela, desde o início de seus relatos, e 

a aponta como uma das potencialidades possibilitadas pela formação continuada de 

2010.  Assim, prioriza seus primeiros passos na direção de estabelecer uma relação 

de confiança, humana e verdadeira com o educando, para que ele perceba o espaço 

a relação do ser humano com o meio deve ser conquistada através da sensibilidade, 

S, BRANDÃO, SCHMIDT, 2009, p. 

185). Pérola sugere ainda que a formação seja exercida no grupo, envolvendo 

fundamentos teóricos, práticos, avaliação e reflexão das ações pactuadas pelo e no 

grupo.  

Recorro também a Guimarães (2004) que apresenta suas proposições para 

uma formação do educador ambiental crítico, uma proposta de transformação da 

escola, da sociedade e do mundo, a construção de uma sociedade nova, pois é pelo 

ais de nova visão de mundo, de uma nova 

racionalidade e seus paradigmas que possibilita um movimento dialético de 

 

O autor enfatiza que há uma grande propagação da Educação Ambiental no 

processo educacional, porém essa ação educativa contém fragilidades na prática 

pedagógica. Na maioria das vezes, o professor preocupa-se com a problemática 

ambiental de seu entorno, discute e mobiliza, entretanto não consegue uma 

transformação da realidade.  

Minha prática como formadora converge com as ideias dos autores e autoras 

até aqui mencionados, destacando-se a de Guimarães quando afirma que os 

professores, apesar de sensibilizados e mobilizados e de terem inserido a dimensão 

ambiental em suas práticas educativas, não conseguem ir além de uma proposta de 
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educação conservadora45 

quando indica um novo pensar no fazer pedagó

 (ibidem). Para isso, apresenta reflexões que 

orientam os trabalhos de formação de educadores ambientais numa perspectiva 

crítica, por meio de 11 eixos: 

 
1) Exercitar o esforço de ruptura com a armadilha paradigmática; 
2) Vivenciar o movimento coletivo conjunto, gerador de sinergia; 
3) Estimular a percepção e a fomentação do ambiente educativo como 
movimento; 
4) Formar o educador ambiental como uma liderança que dinamize o 
movimento coletivo conjunto de resistência;  
5) Trabalhar a perspectiva construtivista da educação na formação do 
educador ambiental, já que a perspectiva da educação como transmissora 
dos conhecimentos sistematizados (educação bancária) ainda é 
extremamente consolidada nas práticas dos educadores; 
6) Formatar a percepção de que o processo educativo se faz aderindo ao 
movimento, transformar a realidade (metáfora do rio); 
7) Trabalhar a autoestima dos educadores ambientais, a valorização de sua 
função social, a confiança na potencialidade transformadora de sua ação 
pedagógica articulada a um movimento conjunto; 
8) Potencializar a percepção de que o processo educativo não se restringe 
ao aprendizado individualizado dos conteúdos escolares para a mudança 
comportamental do indivíduo, mas na relação do um com o outro, do um 
com o mundo. A educação dá-se na relação; 
9) Sensibilizar o educador ambiental para uma permanente autoformação 
eclética, permitindo-lhe transitar das ciências naturais às ciências humanas 
sociais, da filosofia à religião, da arte ao saber popular, para que possa 
atuar como um interlocutor na articulação dos diferentes saberes; 
10) Exercitar a emoção como forma de desconstrução de uma cultura 
individualista extremamente calcada na razão e a construção do sentimento 
de pertencimento ao coletivo, ao conjunto, ao todo, representado pela 
comunidade e pela natureza; 
11)  Estimular a coragem da renúncia ao que está estabelecido, ao que 
nos dá segurança e a ousadia para inovar (GUIMARÃES, 2004, p. 173-
174). 
 

Esses eixos destacados pelo autor nos remetem, novamente, ao relato de 

Pérola, quando salientava a importância da formação como um processo que 

desenvolva a percepção, que abranja o estudo e o desenvolvimento do 

pertencimento, promovendo mudanças na prática pedagógica com uma reflexão das 

ações, por meio da avaliação ao longo do processo. 

45 dos, em sua maioria, na mesma perspectiva 
conservadora de educação que reproduz a e se reproduz na armadilha paradigmática. Ou seja, dada 
uma compreensão de mundo moldada pela racionalidade, fazer diferente do caminho único prescrito 
por essa racionalidade, efetivando-  
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Relembrando Bachelard, me chama atenção que o autor também utiliza uma 

metáfora, a da correnteza de um rio. Ele sugere que devemos nadar contra a 

corrente para não cairmos na armadilha paradigmática . Ou seja, se não houver um 

esforço de resistirmos à correnteza para mudarmos de rumo, seremos empurrados 

na mesma direção, não alterando, portanto, nossa trajetória. 

Para irmos contra essa correnteza, um dos autores referenciados é Freire 

(1992), que nos remete à necessi

(FREIRE, 1992 apud GUIMARÃES, 2004, p. 129). 

Para uma ruptura com transformações significativas, é necessária a 

intervenção do que Guim

IMARÃES, 2004, p. 132). 

Uma forma de resistência, de acordo com o autor, é a formação de 

dinamizadores de ambientes educativos (educador ambiental) que agem no 

processo de intervenção, motivados pela reflexão crítica das dinâmicas da realidade 

socioambiental. Para o educador ambiental ser esse dinamizador, faz-se 

fundamental trabalhar uma liderança que permita transitar e movimentar-se no 

coletivo conjunto de resistência. 

Esse educador ambiental, como liderança, precisa compreender o contexto 

da realidade socioambiental em que vai intervir. Sugere, o autor, que se deve 

realizar o diagnóstico socioambiental conhecendo a realidade, suas condições, 

valores, hábitos, atitudes dominantes exercidas pelo grupo para, depois disso, 

trabalhar os conflitos, problematizar e movimentar a comunidade para a construção 

da sustentabilidade socioambiental. Esse educador é um ser humano que precisa 

ser percebido em sua plenitude e ser valorizado, não somente como um ser que 

pensa, mas que também sente, vive em grupo e se relaciona um com outro e com o 

ibid, p. 143). Por isso a importância de 

uma autoformação eclética, destacada pelo autor: transitar pelas ciências, pelas 

artes, pela filosofia e ser um interlocutor na articulação dos diferentes saberes.  

A fala de Rubi nos traz que: 
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Acho que tem que mostrar para os professores que dá para trabalhar e ver o resultado. 
Talvez trazer modelos que deram resultados no passado, que daria para implantar, para o 
professor ver que dá certo. Assim, não ficar só na parte teórica, partir para a prática... 
Precisamos de muita parceria. Poderiam vir estagiários da universidade na escola, para 
atender toda a escola, assim todos os professores poderiam atuar. Precisamos de empresas 
nos apoiando, antes a Petrobrás e a Malwee muito ajudavam nos trabalhos, hoje não 
conseguimos mais estas forças. (Rubi) 

 

Nesse sentido, Rubi visualizou uma formação a partir do que já se realizou, 

de uma prática, de uma ação, sugerindo parcerias entre universidades e empresas, 

porém com as importantes reflexões de Guimarães, acredito que possamos ampliar 

esse pensamento, visualizando o processo formativo não apenas com essas 

questões práticas ou modelos do passado. Temos o desafio de romper com a 

construção de um ambiente educativo que propicie 

um movimento em conjunto, o qual visualize um trabalho de resistência contra 

atividades individuais ou ações pontuais sem a devida reflexão a respeito das 

causas dos problemas socioambientais.  

Rubi, apontou a parceria com a universidade e com a presença de estagiários 

no contexto escolar, para promover um diálogo, troca de experiências e pesquisas 

que movimentem a escola. Essa parceria já foi destacada por Guerra e Orsi (2008), 

a partir dos estudos de Leme (2006) como uma possibilidade de intercâmbio 

op. cit., 41). 

A seu turno, Ônix também sugeriu uma formação entre as escolas com 

intercâmbios, além da iniciativa de instauração de uma política estadual de formação 

continuada. 

 

Mas com os professores seria uma coisa diferente, fazer um intercâmbio das formações que 
acontecem no início e do meio do ano entre as escolas, para comparar outras ideias, para 
fazer um encontro dos professores, não só das mesmas disciplinas, mas fazer um encontro. 
Para a formação em educação ambiental para os professores, como ela não é uma 
disciplina e nem um curso superior. Então, deveríamos talvez ser disponibilizado pelo 
governo estadual uma pós graduação em educação ambiental para todos os professores, 
principalmente os que não são das áreas de ciências biológicas e geografia, para aplicarem 
a EA na sua disciplina. (Ônix) 
 

Ele abordou uma formação baseada na troca de experiências, como também 

uma possibilidade de permitir, ao educador, conhecer outros contextos, desde os 

problemas socioambientais, como também dos encantamentos pelas realidades 
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vividas, uma ampliação dos aspectos, geográficos, sociais, cultuais e ambientais das 

escolas, salientando não se tratar de encontros por áreas, mas da reunião de todos 

os educadores, numa forma de aumentar o diálogo e estreitar suas relações para 

visualizarem as potencialidades e os entraves nas práticas pedagógicas. Em 

resumo, como salienta Imbernón (2009), criar estruturas de redes organizativas; 

 

[...] que permitam um processo de comunicação entre os pares e 
intercâmbio de experiências para possibilitar a atualização em todos os 
campos de intervenção educativa e aumentar a comunicação entre o 
professorado para refletir sobre a prática educativa mediante a análise da 
realidade educacional, a leitura pausada, o intercâmbio de experiência, os 
sentimentos sobre o que acontece, a observação mútua, os relatos de vida 
profissional, os acertos e os erros... que possibilitam a compreensão, a 
interpretação e a intervenção sobre a prática. (IMBERNÓN, 2009, p. 40-41) 

 

A mesma pedra preciosa também teve o cuidado e a intencionalidade de 

apontar a necessidade de formação continuada por meio de especializações, pois a 

EA, recentemente, está nos currículos das IES revelando a precariedade existente 

no acesso desse conhecimento, por isso é fundamental um investimento nas 

Políticas Públicas de EA, por meio dos programas para o fortalecimento e a 

institucionalização da EA, para a qual a ambientalização é um caminho.   

É importante resgatar que, em Santa Catarina, existe a Política Estadual de 

EA, instituída pela Lei nº 13.558/2005 e, desde 2011, o Programa Estadual de EA - 

ProEEA, sendo que a política prevê, no seu Artigo 15, a promoção pela SED, de 

cursos de aperfeiçoamento para os docentes, promovidos com o assessoramento da 

Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental - CIEA. Porém, mesmo que essa 

ação tenha sido incorporada ao ProEEA, ainda não se tornou efetiva, o que coloca 

em questão as fragilidades presentes no sistema educacional, reforçando o 

argumento de que somente a existência de boas leis e bons programas não 

garantem a sua aplicabilidade e as transformações que a Educação e a realidade 

exigem.  

Assim, concluiu-se que sair do papel para a realidade e da teoria para a 

prática ainda é um desafio. Por isso, é fundamental pensar na formação permanente 

dos educadores e estar aliado às políticas da carreira profissional como salienta 

Imbernón (2009 p. 42-43): 

 
A formação por si só consegue muito pouco se não estiver aliada a 
mudanças do contexto, da organização, de gestão e de relações de poder 
entre os professores. O tão mencionado desenvolvimento profissional não 
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recai na formação, mas em diversos componentes que se dão 
conjuntamente na prática de trabalho do ensino. 
 

Safira, no seu relato, abordou a importância da avaliação como um processo 

que deve estar presente nesse caminho. 

 

Tem que fazer um encontro tem que haver cobrança. A pessoa que estava encarregada de 
ir no curso tem que promover ações.  E assim fez tudo que tu for trabalhar, a questão da 
água, questão dos resíduos, seja lá o que for trabalhado, a pessoa que entenda do assunto, 
(...) que saiba daquilo que está falando, que possa passar pra gente segurança. É assim 
que acontece, é por isso, (...) pra gente ter uma noção, a gente não conhece, muitas vezes 
(...) é leigo no assunto(...). Sabe aquilo que os livros trazem, aquilo que tu procuras saber. E 
depois não ficar só ali, é um curso de uma semana, vou ficar só estudando gráfico e tal, não 
agora a gente vai, então é a questão da água, então vamos fazer uma visita na SEMASA. 
Como é que isso funciona? Porque tem professor que não sabe por onde que passa, sabe 
que tem um filtro de decantação, de filtração disso e aquilo, mas não vivência, não observa, 
não olha. Retornar para o curso, avaliar as ações. (Safira) 

 

Dessa forma, para Safira há uma necessidade de cobrança com relação aos 

compromissos assumidos pelos professores educadores que realizam as formações. 

Faz-se necessário criar mecanismos para rever essa atitude, como nos aponta 

Imbernón (2009, p. 42

centro (analise, experiência e avaliação coletivamente) e de uma maior 

profissionalização docente  

Essa é uma cultura ainda ausente em nosso contexto escolar, o que gera 

conflitos e ações isoladas de alguns professores educadores ambientais, e nos faz 

refletir sobre a necessidade de repensar a formação continuada para formar 

formadores em EA. Isso pode ser feito na ótica apontada por Sauvé (2003), no 

documento Perspectivas curriculares para la formación de formadores en educación 

ambiental, um projeto de investigação-desenvolvimento colaborativo de cooperação 

universitária internacional46, o qual apresenta um conjunto de fundamentos teóricos 

e curriculares para Educação Ambiental, na perspectiva de uma formação de 

integração, investigação e intervenção que nos conduza a refletir e agir a respeito da 

problemática socioambiental, além do que temos e do que podemos melhorar no 

espaço educativo. Segundo a autora: 

 

46 Trata-se do Proyecto de Cooperación Universitaria Internacional Edamaz (Educación ambiental en 
Amazonia), outro marco do projeto ERE-Francophonie, que reuniu coparticipantes institucionais de 
cinco países da Francofonia, do Norte e do Sul (SAUVÉ, 2003, p. 2, tradução nossa). 
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Encontra-se aqui uma preocupação em integrar a formação, a pesquisa e a 
intervenção. Trata-se de promover uma formação reflexiva na intervenção. 
A intervenção, por um lado, tanto é ambiental (um ato ou um projeto para o 
meio ambiente) e educativa (um processo de desenvolvimento pessoal e 
social). Por um lado, ela se inspira no campo teórico e prático da ação 
ambiental e da ação pedagógica; por outro lado, ela contribui para 
enriquecer estes últimos com o aporte dos participantes. (SAUVÉ, 2003, p. 
11, tradução da pesquisadora)47 

 

Esse programa possibilita o acompanhamento dos professores para 

esclarecer o conceito de Educação Ambiental, de acordo com atividades práticas 

para refletir as temáticas abordadas, em uma perspectiva crítica. Nesse sentido, os 

docentes exercitam sua argumentação com a sua própria concepção, nas 

intervenções que fazem no decorrer da formação.  

Para contemplar as atividades, o programa define alguns princípios da 

formação continuada em EA, os quais, em nossa leitura, se aproximam do processo 

educativo e das metodologias empregadas nas formações da GERED, inspiradas 

nos pressupostos epistemológicos, filosóficos e metodológicos estudados e 

aprofundados em minha trajetória junto ao grupo de pesquisa do GEEAS-Univali, 

bem como das contribuições para a formação de educadores ambientais dentro de 

uma perspectiva crítica, de autores aqui apresentados, como Guimarães (2004), 

Sauvé (2003), Guerra (2001), Tristão (2001), Freire (1981-1996) dentre outros (as) 

aqui apresentados. Segundo Sauvé (2003), esse processo envolve cinco 

abordagens: 

 Experiencial: aprender a pedagogia da educação ambiental na ação 

educativa cotidiana, experimentando as abordagens e estratégias com 

os alunos ou participantes, descobrindo ou redescobrindo com eles as 

características da realidade, do meio de vida, da escola, do bairro e do 

povo, explorando sua própria relação com a natureza de forma global, 

com o conjunto dos elementos do meio ambiente, aprendendo por 

meio de processos de resolução de problemas (socioambientais e 

pedagógicos) e de projetos (ecogestão ou ecodesenvolvimento), 

vinculados aos projetos pedagógicos; 

47 
Se trata de promover una formación reflexiva dentro de la intervención. La intervención, por su parte, 
es a la vez ambiental (un actuar o un proyecto para el medio ambiente) y educativa (un proceso de 
desarrollo personal y social). Por una parte, ella se inspira en el campo teórico y práctico del actuar 
ambiental y de la acción pedagógica; por otra parte, ella contribuye a enriquecer estos últimos con el 

(SAUVÉ, 2003, p. 11). 
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 Crítica: enfocar criticamente as realidades social, ambiental, 

educacional e pedagógica. Trata-se de uma abordagem na qual cada 

um deve examinar, de maneira crítica, tanto os aspectos positivos 

como os limites, as carências, as rupturas, as incoerências, os jogos de 

poder etc., com o objetivo de transformar as realidades problemáticas. 

Igualmente, cada um avalia suas próprias práticas pedagógicas e suas 

condutas em relação ao meio ambiente; 

 Práxica: associar a reflexão à ação. Essa reflexão crítica realiza-se 

desde o interior da experimentação das realidades ambientais e 

pedagógicas. Dessa reflexão, podem surgir elementos de uma teoria 

sobre a relação com o meio ambiente e uma teoria pedagógica para a 

educação ambiental; 

 Interdisciplinar: implicar a abertura de diferentes campos de saberes, 

para enriquecer as análises e a compreensão das realidades 

complexas do meio ambiente. Essa abordagem facilita o 

desenvolvimento de uma visão sistêmica e global das realidades. 

Desde o ponto de vista pedagógico, a abordagem interdisciplinar pode 

favorecer a integração dos saberes e, por conseguinte, a transferência 

das aprendizagens. No entanto, para além da interdisciplinaridade, o 

importante é aprender a reconhecer os interesses e o valor de outros 

tipos de saberes, como os saberes relacionados com a experiência, os 

saberes tradicionais e os saberes associados ao sentido comum. 

Desse diálogo de saberes (ALZATE PATIÑO, 1994 apud SAUVÉ, 

2003) que implica o confronto de saberes de diferentes tipos, é 

possível surgir outros novos que podem revelar-se úteis, pertinentes e 

podem ter significado contextual; 

 Colaborativa e participativa: abordar o meio ambiente de maneira 

conjunta, convergindo o olhar na esperança, nos talentos de cada um, 

sendo o meio ambiente um objeto essencialmente compartilhado. Esse 

sentido da pedagogia e da educação ambiental estimula os 

professores a trabalharem em equipe, até com os demais membros da 

comunidade educativa. Dessa forma, podem apreender uns com os 

outros e uns de outros. Nisso se identificam os princípios do sócio 
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construtivismo. A estratégia da comunidade de aprendizagem48 revela-

se aqui particularmente apropriada. 

 

Como procurei demonstrar nesta pesquisa, essa comunidade de 

aprendizagem (ORELLANA, 2002), com o suporte das abordagens propostas por 

Guerra (2001), Tristão (2001), Guimarães (2004), e Sauvé (2003) direcionam e 

convergem para o planejamento de um processo de formação continuada em 

Educação Ambiental que se caracteriza pelo diálogo como referência para a 

abordagem das diferentes dimensões do processo educativo em EA: cognitiva, 

metodológica e afetiva.  

 Nesse contexto, reitero minha tese inicial de que se torna fundamental uma 

formação continuada em EA, pois é necessário que se promovam os tempos e os 

espaços do aprender, do sentir, do experienciar e do registrar os processos vividos 

pelo educador (a), no aqui e agora, com base nos fundamentos filosóficos, teóricos e 

metodológicos que dimensionam as práticas pedagógicas em EA, para estabelecer 

uma conexão entre nossos discursos e nossa práxis como educadores 

A partir do movimento exercitado nesta pesquisa, é que apresento na Figura 

9, uma síntese dos elementos constituintes de um processo de formação continuada 

de professores educadores ambientais. A construção dessa síntese representa, 

tanto os fundamentos filosóficos e epistemológicos que dimensionam as práticas em 

EA, e com os quais dialogamos na pesquisa, quanto o aprendizado dos 

conhecimentos, saberes, valores e experiências resultantes do diálogo realizado 

entre a pesquisadora e as pedras preciosas, participantes desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

48 Conforme Orellana (2002), essa comunidade de aprendizagem pode ser entendida como formada 
de grupos que se reúnem espontaneamente para a construção coletiva do conhecimento em um 
processo dinâmico, marcado pela simultaneidade da comunicação e pelo diálogo entre os saberes 
das diversas áreas do conhecimento e de atividade humana, voltados para as questões ambientais. 
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Figura 9: Representação dos elementos constituintes de um processo de formação 
continuada em EA 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

A representação da Figura 9, sobre os elementos constituintes da formação 

do professor educador ambiental, pode ser compreendida como a síntese do meu 

caminhar ao longo desta pesquisa e também da minha formação. As pétalas da 

mandala podem ser visualizadas em movimento circular, uma dança de ritmos e 

cores, em que cada pétala faz parte de um todo que se complementa. 

A mandala incorpora elementos apresentados por Guerra (2001)  sobre a 

dimensão ambiental no currículo - permeada por uma ênfase no estímulo à 
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percepção e à educação em valores, bem como as proposições de uma formação 

do educador ambiental crítico, que possibilitam um movimento dialético de 

transformações simultâneas do indivíduo e da sociedade utilizando o diálogo como o 

instrumento principal para uma conexão com a realidade, que possibilite ação e 

 (1981). 

Segundo Guimarães (2004), essa reflexão consiste no caminho teórico-

metodológico para compreender os sentidos, os limites, as carências, as rupturas, 

com o objetivo de significativas49  da realidade para buscar 

amenizar os problemas socioambientais, para a promoção de um ambiente 

sustentável, e cujos sentidos superem as fragilidades na prática pedagógica, ou 

seja, que a formação permita a construção de um fazer pedagógico direcionado à 

transformação da pessoa, do ambiente local e global, para tornar realidade o 

movimento de transição da escola para um espaço educador sustentável, a partir de 

um tempo/espaço impregnado de sentidos sustentáveis (TRISTÃO, 2003). 

Nesse sentido, a mandala sinaliza também que a escola pode ser um 

ambiente de vida, de partilha de experiências em todos os contextos, possibilitando 

que a EA exerça seu papel e seu compromisso como uma dimensão essencial da 

Educação (SAUVÉ, 2005). Desse modo, se caracteriza por uma intensa inter-

relação entre o eu o outro, a sociedade e o ambiente, em um movimento que 

transforma, reconhece e compreende os problemas socioambientais, buscando a 

formas de agir coletivamente em prol de uma sociedade sustentável e justa. 

O exercício de percepção e leitura da mandala remete-nos ao movimento, 

que, em essência, a formação do educador que valoriza o ser, o sentir e o agir não 

to contínuo de fazer-refazer 

caminhos, pensar-repensar outros modos de reencantar a Educação.  

A escolha pela representação circular da mandala dialoga com todo o 

percurso desta pesquisa, abrindo a possibilidade de outros processos formativos 

possíveis, que pensem no ser como uma totalidade e a Educação Ambiental como 

uma escolha pelo cuidado com nossa Casa-Comum, que compartilhamos com 

outras tantas formas de vida, a cujo universo pertencemos.  

49 Na sessão de defesa de tese, Mauro Guimarães destacou que essas transformações se referem à 
inserção de novas relações na realidade, com a intencionalidade de ruptura das relações de 
dominação e exploração nas práticas individuais e coletivas, tornando-se uma causa de luta política, 
de vida e vivida (GUIMARÃES, 09 ago. 2016). 
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Assim, propor uma proposta de formação continuada em EA, é permitir-se 

Ser, olhar para seu interior e visualizar suas potencialidades realizadas no seu 

mundo vivido, dialogar sobre suas práticas individuais e sociais. Um dos caminhos 

para o registro que possibilita esse ir e vir, compreender as escolhas, e seu percurso 

são as narrativas. Elas expressam a possibilidade de recontar sua história, as 

experiências vivenciadas numa reflexão da sua prá -lhe novos 

 

O registro em forma de narrativa é uma oportunidade de poder partilhar sua 

vivência, um olhar reflexivo sobre si, uma releitura de sua própria vida vivida, além 

de poder apresentar, ao outro, suas experiências, os acertos e também algumas 

dificuldades e obstáculos, é um dos elos desse caminhar que, para romper com um 

sistema linear de processos formativos de recepção e transmissão de conhecimento 

isolado, busca no trabalho coletivo de troca de saberes, mediado pelo diálogo, o 

fundamento de uma formação continuada que valoriza a diversidade epistemológica.  

Esse movimento de perceber-se, sentir e registrar a sua prática se intensifica 

com os estudos da realidade por meio de diagnósticos, visualizando os problemas 

ambientais e também as potencialidades locais, em um movimento coletivo visando 

buscar alternativas para amenizar a crise ambiental. Daí decorre a importância de 

contextualizar, conhecer e se apropriar de conceitos estruturantes do campo 

ambiental, por meio de atividades de intervenção que propiciem a ação/reflexão na 

incorporação de práticas educativas geradoras de mudanças tanto individuais 

quanto coletivas, as quais expressem a tão desejada transição das escolas para 

espaços educadores sustentáveis.  

Assim, a fundamentação filosófica, teórica e metodológica delineia-se a partir 

do diálogo das necessidades estabelecendo um movimento construído no processo 

que permita uma interação e uma construção coletiva para refinar o 

discurso/conhecimento/metodologia, permitindo como resultado, visualizar, a partir 

das potencialidades desse processo, práticas pedagógicas e sociais que 

transformem significativamente a sociedade. 

Um fator importante, nesse percurso, é que a maneira como vivenciamos o 

espaço/tempo do aqui e agora, revela estarmos conectados com nosso sentir, com a 

nossa presença tão importante 

 (SAUVÉ, 2016, p.291), nessa conexão de experienciar, de sentir 

de não anestesiar nossa mente e o nosso corpo, de perceber nossos dilemas, as 
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sensações e o prazer pela vida, a partir da interação de nosso movimento com o 

ambiente e da conexão com o cosmos. Essa conexão poderá ser desencadeada por 

atividades que mobilizem, tanto a cognição, quanto os sentidos, como a música e a 

dança, que permitem uma extensão da percepção, não de um tempo linear, mas 

para a sensação do aqui e agora da minha condição de Ser e estar nesse mundo 

vivido. 

Pertencer a esse cosmos é religar-se com nosso planeta, a partir de 

sentimentos de amor e cuidado que são fundamentais no processo formativo. 

Relembrando Oliveira, Pereira e Viana (2008) que elencam as ações conosco 

mesmo, com o próximo e com a natureza, ou ainda, com as três esferas de 

interação do desenvolvimento pessoal e social (SAUVÈ, 2005), como um chamado 

para nossa atuação de responsabilidade. Enfim, estamos em relação eu, outro e o 

ambiente, por isso a importância da ética dos valores, da nossa ação comprometida 

nesse tripé de respeito e solidariedade para com nossa Casa-Comum. 

Com a metáfora da mandala, espero construir trajetos, navegar não solitária, 

mas coletivamente, num contínuo movimento de pensar o espaço da formação como 

fonte, e o espaço escolar como aquele que se constrói com alegria, ousadia e, por 

vezes, com a necessidade de uma grande porção de poesia, arte, razão, valores, 

saberes, enfim, no processo vivido. 
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7 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO VIVIDO 

 

 
Todo mar é um começo de um caminhar 

Pra beira de outro lug  
 

Gilberto Gil 
 

É hora de finalizar esse caminhar e de registrar as maiores impressões que 

foram vividas, nesta pesquisa, por mim, pelos autores e autoras que iluminaram 

essa trajetória com minhas pedras preciosas. Concluo esta tese cada vez mais 

confiante em dizer que todo fim é um recomeço para outra forma de caminhar, assim 

como canta Gilberto Gil.  

Na introdução e no segundo capítulo, procurei narrar alguns momentos de 

minha vida explorando uma questão fundamental para a Educação Ambiental que é 

a percepção. Para isso, utilizei como suporte a fenomenologia, em Merleau-Ponty, e 

a simbologia dos quatro elementos - terra, água, fogo e ar  considerados com base 

nos estudos de Gaston Bachelard, o qual nos encanta com a sua imaginação 

 elementos da identidade cósmica, por Toro, 

que traz na expressão afetiva, por meio da Biodanza, o contato com as 

características destes elementos simbólicos para o fortalecimento de minha 

identidade, e que tem contribuído muito com as percepções do meu sentir, integrada 

às atividades profissionais e pessoais. 

Optei por iniciar esta tese narrando um pouco de minha história, para poder 

compartilhar com os leitores e colegas pesquisadores (as), os tempos e os sentidos 

com os quais venho me constituindo como professora educadora ambiental e 

pesquisadora. Assim, também ao fazer este exercício, ressignifiquei a minha própria 

história de vida, por meio de um olhar mais reflexivo e crítico, e procurei narrar 

momentos significativos para compreender melhor este meu processo de formação, 

e a contribuição dessas experiências para a minha vida e minha constituição como 

Ser. Neste capítulo deixo bem claro que a referência a estes elementos não constitui 

todo o caminho metodológico percorrido para a efetivação desta pesquisa 

 As questões que a direcionaram se intensificaram na revisão de alguns 

momentos da minha história e me conduziram a uma série de questionamentos: Em 

que sentido as formações de EA contribuíram para ressignificar as práticas 
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educativas de um grupo de profissionais da educação? Como um processo 

formativo de EA permite ação/reflexão/ação de um contexto socioambiental? Quais 

elementos são essenciais na formação continuada para ampliar a atuação da 

educação ambiental na escola? Estas questões elaboraram o objetivo central da 

pesquisa: Compreender os limites e possibilidades de processos formativos de 

educadores ambientais, a partir da análise das formações da GERED. 

No terceiro capítulo, procurei narrar parte do meu processo vivido com 

relação à experiência de organizar as formações em EA, integrando a ele o caminho 

que escolhi como princípio orientador desta pesquisa. Esclareço, nesse capítulo, 

como aconteceu o processo de seleção dos professores educadores ambientais 

participantes desta pesquisa e quais os fundamentos adotados que me ajudaram a 

percorrer o caminho da mesma.   

No processo de narrar a minha história de vida e as minhas práticas 

profissionais, percebi as potencialidades desse movimento enquanto dimensão 

formativa, como caracteriza Warschauer (2001) a respeito da narrativa. Narrar sobre 

esta experiência foi muito intenso, pois me vi assumindo o meu papel de 

pesquisadora e, ao mesmo tempo, me situando também, como participante da 

pesquisa. Refletir sobre mim, sobre os temas que surgiam e as escolhas dos 

referenciais teóricos realizadas para fundamentá-la, fez parte de um processo 

consciente, desafiador, crítico e cada vez mais mobilizador para a compreensão dos 

sentidos da minha existência, da minha identidade e da minha atuação profissional.  

Este movimento me possibilitou vivenciar o encontro com as pedras 

preciosas, revivendo as experiências passadas e dialogando sobre o presente, a 

partir dos aportes teóricos de autores como Lima, Geraldi e Geraldi (2015), Gomes, 

Dias e Galiazzi (2009), Mattos (2010), e Warschauer (2001). Realizar, com as 

pedras preciosas, a entrevista reflexiva me permitiu um rico diálogo com os 

educadores sobre o significado das formações continuadas nas suas práxis, das 

percepções do contexto socioambiental em que se encontram e atuam, das suas 

relações com a escola, com a comunidade, com os seus sonhos e frustações, bem 

como com os seus conhecimentos filosóficos, teóricos e metodológicos acerca da 

EA e relacionados com as suas práticas cotidianas o que, segundo Szymanski 

(2004), representa um movimento de trocas significativas que enovelam crenças e 

valores.  
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Nesse mesmo capítulo apresentei as pedras preciosas, os professores (as) 

educadores ambientais que, comigo, fazem parte desta história de vida, uma troca 

de experiências permeadas por sentimentos e emoções que nos movem e 

alimentam nosso compromisso e nossa responsabilidade com a formação em EA de 

nossos educandos, nossos colegas e das comunidades onde atuamos. 

No quarto capitulo, percebo como os projetos de diagnóstico de análise e 

intervenção sobre os contextos socioambientais da escola e de seu entorno 

potencializaram as formações continuadas em EA. Nesse capitulo, trouxe o meu 

olhar de como planejamos as formações, sua intencionalidade e seus fundamentos 

filosóficos, teóricos e metodológicos. Ressaltei a importância do constante 

movimento de diálogo entre a GERED e os pesquisadores do GEEAS  UNIVALI, e 

incluindo, também, algumas instituições parceiras. O caráter das intervenções e das 

atividades exercidas durante o processo das formações evidenciou vivências 

essenciais para que se dinamizasse a percepção dos educadores e dos educandos 

nos contexto socioambientais em que estavam inseridos. 

Ao resgatar essas memórias, fui tomada por um sentimento de alegria, pois 

ao realizar esse reencontro com as pedras preciosas, em meu pensar acadêmico de 

pesquisadora, acreditava que não haveria mais lembranças significativas das 

formações, mas felizmente minha hipótese foi rechaçada pela agradável surpresa de 

ver emergir das narrativas, tantos momentos significativos de partilha com os 

educadores.  

Com essa troca de experiências mediada pelo diálogo com as pedras 

preciosas, foi-se compondo o quinto capítulo da tese, direcionando o nosso olhar 

para a descoberta de como aconteceu nossa constituição de professores 

educadores ambientais. Nesse contexto, são expressos relatos de sentimentos e 

valores referentes ao amor e ao cuidado. Ressaltou-se, também, a importância do 

pertencimento e do exercício constante da práxis, fortalecido por uma 

fundamentação filosófica, teórica e metodológica em EA. Esses elementos 

emergiram por meio de reflexões suscitadas nas entrevistas, as quais deram 

aberturas para os diálogos de saberes e vivências tecidos entre a pesquisadora 

participante e os professores educadores ambientais. 

 Nesse sentido, percebemos que nossas atitudes interferem em nossas 

ações, nos mobilizando a ver nossos valores intrínsecos como um passo até a 

descoberta de si para, posteriormente, auxiliar os outros, numa experiência 
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formativa de educação em valores ambientais que permite essa conexão de vida, de 

sentimentos e pertencimento ao nosso espaço, de cuidar com amor do local onde 

Casa C

espaços mais sustentáveis e justos, na escola e na sociedade. Essa percepção de 

pertencimento, de que estamos ligados ao cosmo, se fez muito presente na relação 

do Eu, do Outro e com ambiente. Nos relatos dos professores (as) educadores 

ambientais senti essa interação evidenciada nas ações que possibilitaram o cuidado, 

e a sensibilidade de olhar o ambiente integrado e não isolado, por isso as pedras 

preciosas conectaram a relação da práxis como essencial no movimento de 

constituição da nossa identidade. Compreendi, com esse movimento, que o amor 

pela vida é que nos move, nos resgata enquanto Seres humanos, uma vez que, 

como nos ensinou Paulo Freire, estamos nos humanizando.  

Como dimensão essencial da Educação, a EA persevera no cuidado e no 

amor para consigo mesmo, para com os outros e para com o mundo, convocando-

nos para uma relação ética e estética com essa nossa casa comum, que os gregos 

veneravam como a deusa Gaia e os povos latino-americanos, até hoje, chamam de 

a Pachamama. Portanto, essa relação dialética entre os saberes, a ética e a 

estética, trabalhadas na EA, amplia nossa percepção de mundo e nos redireciona a 

percebermos os nossos próprios limites e as contradições de nossas ações contra a 

comunidade de vida. Também compartilha conosco esse Oikos e nos remete à 

reflexão de que somos seres inacabados, mas que as possibilidades humanas de 

superação e enfrentamento da crise ambiental que nossa espécie promoveu, 

também podem ser desafiadoras e prazerosas.  

Esse resgate foi importante para continuar acreditando em exercícios que 

possam permitir a ação/reflexão/ação para mudanças pessoais e profissionais. Esse 

processo está coerente com o ato de olhar para a experiência e perceber os 

conteúdos e as ações que nos possibilitam avançar em nossa práxis. De acordo 

com Merleau Ponty (2011), essa é uma ciência que busca sua rigorosidade nas 

essências e na filosofia de se compreender o ser humano em um mundo já existente 

antes mesmo da sua própria existência. Nesse sentido, a história de cada um 

desses educadores-atores amplia este fazer com a história que hoje vivem.   

Na conclusão desta pesquisa, reafirmo minha tese de que uma formação 

continuada em EA possibilita possíveis transformações pessoais e culturais quando 

planejada com oportunidades de se avançar com as leituras do contexto acerca da 



195 

 

problemática socioambiental, por meio do diálogo de saberes e de vivências que 

oportunizam ao professor, o olhar para si, para o outro e para o meio ambiente em 

que se inserem. Esse movimento nos traz ou nos resgata o sentimento de sentir-se 

pertencente a um lugar, pois segundo Cousin (2010) pertencer é estar em relação. 

Quando estou em relação com o mundo, me coloco perante ele, me percebo como 

sou afetada, modifico e sou modificada por ele, e assim compreendo que sou 

formada por uma história que nos compõem como seres humanos.  

Fica a questão da complexidade existente no processo de uma EA, a 

necessária presença do olhar compreensivo de nossa subjetividade nas relações 

humanas com o mundo objetivo. Compreendo que, no cotidiano escolar, é 

neces

constantemente sobre elas e buscar problematizá-las, criando caminhos para 

superá-las.  

O que me parece importante para este momento final, é destacar a percepção 

que tive sobre o tempo, com o auxílio de Tristão (2003). Durante o movimento que 

vinha compondo os relatos, as falas dos educadores foram muito fortes com relação 

ao tempo disponível para exercerem todas as atividades: formações, planejar, 

dialogar, avaliar, enfim, questões necessárias para que o processo de formação se 

vincule em prol de práticas promotoras de uma EA crítica e transformadora. No 

entanto, percebi que a noção do tempo é muito mais complexa. Minha intenção de 

pesquisa propôs realizar reflexões sobre o que estamos vivendo no tempo do aqui e 

do agora, para que haja conexão com o presente, e eu tenha noção das escolhas 

que faço, e o que faço com o resultado dessas escolhas, pois percebo que somos 

seres responsáveis pelo que escolhemos.  

Segundo Merleau-Ponty (2011), o ser humano obtém a sua percepção dos 

objetos e das relações humanas, a partir das percepções do seu vivido. Nesse 

contexto, uma formação continuada de professores educadores ambientais que se 

propõem a explorar os tempos diversos no processo de vida, é fundamental para a 

sua ampliação. Esse tempo é integrado ao tempo do aqui e do agora, o que o torna 

excepcionalmente relevante para o processo de formação.  

No sexto capítulo, esses elementos surgiram fortemente dos relatos das 

pedras preciosas, evidenciando os seus saberes, seus sentimentos e seus valores 

acima refletidos. Suas experiências foram relatadas por meio de práticas que se 
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desencadearam durante e após a formação continuada. Meu foco se direcionou às 

mudanças que promoveram as percepções advindas de histórias pessoais e 

profissionais, em relação à comunidade escolar em que os educadores estão 

inseridos. Percebi que as mudanças pessoais e de espaço se fizeram presentes, 

realizadas por saídas de campo, com a observação crítica do ambiente para o 

sentir, prioridade primeira, sentimento antes não percebido como um potencial 

formativo nas atividades de intervenção pedagógica sobre o contexto socioambiental 

revelado nos diagnósticos da escola e do seu entorno.  

Nesse sentido, o processo formativo em sua concepção, terá que romper e 

ultrapassar a estrutura conservadora da escola e da grade curricular tradicional, a 

qual dificulta uma aprendizagem significativa e transformadora da pessoa humana. 

Para isso, necessita-se a intencionalidade de ir além do que é hegemônico nas 

relações estabelecidas, ao potencializar as possibilidades de superação dos limites, 

indo ao encontro deles armados com nossa historia, revisitando nossa identidade 

pessoal e profissional estabelecendo essa conexão tão importante no processo 

educativo. Nesse sentido, o resultado desse processo formativo do professor 

educador ambiental permite visualizar o quanto essas potencialidades se realizaram 

no seu mundo vivido sendo, assim, percebidas nas práticas sociais resultantes das 

ações de sujeitos individuais e coletivos em suas reciprocidades. 

Esse sentir desencadeou transformações nos espaços educadores das 

nossas pedras preciosas com o desenvolvimento de um olhar e de uma cultura da 

sustentabilidade, por meio da reflexão-ação-intervenção sobre a realidade do 

contexto socioambiental local e global. E, a partir dos diagnósticos e análises 

realizadas por elas, foram desencadeadas ações de intervenção sobre essa 

realidade, com a promoção de hortas, jardins, revitalização de uma 

organização de uma sala ambiental ao ar livre, bem como ações desenvolvidas para 

além dos muros da escola, com o envolvimento em lutas e conquistas para atitudes 

que sustentem o meio ambiente e a qualidade de vida da comunidade em que estão 

inseridas as escolas em que atuam as pedras preciosas. Com essa percepção, 

salientaram-se o olhar e a observação reflexiva para o fazer coletivo porém, foi com 

o sentir que se potencializou esse processo de avançar no estudo dos fundamentos 

filosóficos, teóricos e metodológicos que dimensionam as práticas pedagógicas em 

EA, para estabelecer uma conexão entre nossos discursos e nossa práxis como 

educadores. 
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Nesse contexto, a tese revela para criar uma formação continuada em 

Educação Ambiental, é necessário que se promovam os tempos e os espaços do 

aprender, do sentir, do experienciar e do registrar os processos vividos pelo 

educador (a), no aqui e agora, com base nos fundamentos filosóficos, teóricos e 

metodológicos que dimensionam as práticas pedagógicas em EA, para estabelecer 

uma conexão entre nossos discursos e nossa práxis como educadores. 

Sintetizo o capítulo com os elementos da formação do professor educador 

ambiental, que pode ser compreendida como a síntese do meu caminhar ao longo 

deste estudo e da minha formação. A figura da mandala da formação representa a 

importância desse movimento circular para propiciar, à comunidade de 

aprendizagem (ORELLANA, 2002), os momentos de reflexão-ação-intervenção 

destacados por Guerra (2001), Guimarães (2004), Tristão (2003), Sauvè (2003) e 

Freire (1981) que dão sustentação aos elementos destacados no processo desta 

pesquisa, os quais poderão ampliar os fundamentos e metodologias ainda 

necessários para os educadores em EA. Isso corporifica uma oportunidade de agir e 

refletir no contexto vivido, utilizando o diálogo como um veículo fundamental para 

realizar práticas educativas que considerem a problemática socioambiental, os 

sentidos, as percepções e as causas dos problemas com o objetivo de, 

coletivamente, buscar alternativas para amenizá-los. 

Concluo, ressaltando que é possível pensar em outras formas de desenvolver 

as formações em EA. A que aqui apresentamos é uma dessas possibilidades. 

Procurei demonstrar que é possível vivenciar o movimento e a dança dos elementos 

apresentados pelos educadores, o que exercitei na representação da mandala. 

Enfim, o processo que vivenciei, me mobiliza a dar continuidade aos projetos de 

formações em EA, os quais ampliem a percepção do ser humano para a vida. 

Assim, pensar na vida é sempre recomeçar em nossa incompletude a formação 

continuada se perpetua! 

“Somos muito mais do que geralmente 
pensamos. Somos criaturas cósmicas 
capazes de amar e criar beleza.”  

Rolando Toro 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1: ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

1- Quais lembranças que você possui em sua vida em relação ao seu encontro ou 

aproximação com as questões ambientais e a EA? Por onde começou, que 

acontecimentos mais marcantes você destacaria na sua formação nesse 

campo? 

2- No seu entendimento que fatores fazem do professor um educador ambiental? 

3- Você se sente um professor educador ambiental? 

4- Nos anos de 2010 à 2012, foram oferecidas formações continuadas em 

Educação Ambiental para a sustentabilidade. Poderias comentar como foi este 

processo de formação para você? 

5- Que aprendizagens, atitudes e valores você lembra ter experienciado nesses 

cursos que foram significativas para sua formação em Educação Ambiental? 

6- Após essas formações poderias relatar as mudanças que você incorporou à sua 

prática docente que dizem respeito à Educação Ambiental para a 

sustentabilidade, e que você desenvolve na sua escola? 

7- Em relação ao seu trabalho pedagógico em EA para a sustentabilidade nas 

escolas, quais as potencialidades que você percebe e que foram concretizadas 

pelas ações propostas pela formação continuada?  

8- E que aspectos ou obstáculos impediram ou limitaram a concretização das 

ações propostas pelas formações de incorporação da Educação Ambiental e da 

temática da sustentabilidade nos projetos pedagógicos da sua escola? 

9- Você conhece a Resolução que cria as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Ambiental promulgadas pelo CNE em 2012? Se conhece poderia 

descrever alguma ação prevista na mesma que a sua escola já realiza? Se não 

realiza, ou você não conhece,o que considera ser necessário fazer para que 

essas Diretrizes se efetivem na prática das escolas? 

10- O que considera fundamental estar presente nas formações de professores 

para EA?  
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APÊNDICE 2  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

 

 

Vice-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação, Extensão e Cultura (ProPPEC) 
Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) 

Curso de Mestrado e Doutorado Acadêmico em Educação 
 

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa 

intitulada: A experiência vivida no movimento da formação continuada em Educação 

Ambiental

ambiental para a sustentabilidade foi incorporada às práticas educativas de um 

grupo de profissionais da educação, após processos de formação oferecidos pela 

efetivação do estudo, contamos com a sua participação nesta pesquisa, que tem 

abordagem qualitativa, com a técnica da entrevista semiestruturada, de acordo com 

um roteiro de entrevista. 

Esta investigação oferece riscos mínimos aos participantes, uma vez que os 

depoentes não serão identificados, as falas serão transcritas, e os que aceitarem 

participar terão acesso à transcrição das falas e poderão retirar sua autorização de 

participação da pesquisa em qualquer momento. 

Os benefícios desta pesquisa são: contribuir para o processo de formação 

continuada em educação ambiental tanto na GERED de Itajaí quanto no estado e no 

país e compreender as práticas docentes em educação ambiental para a 

sustentabilidade. Ao final do projeto de pesquisa, será realizada a socialização dos 

resultados para as escolas estaduais na GERED de Itajaí. 

O presente documento é redigido em duas vias. Uma será entregue aos 

responsáveis dos participantes da pesquisa, e a outra via ficará de posse da 

pesquisadora. Nesse encaminhamento, a pesquisa será conduzida sob a 

coordenação da pesquisadora Mestre Raquel Fabiane Mafra Orsi, telefone (47) 

9128-6817, e orientação do Professor Doutor Antonio Fernando Silveira Guerra, 

telefone (47) 9124-4925. A participação na pesquisa não será remunerada. 
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Garantem-se ao participante o sigilo e o anonimato, bem como a liberdade de obter 

mais esclarecimentos durante a aplicação da pesquisa, caso venha a sentir 

necessidade. Ainda a ele será possibilitada a recusa de participação da pesquisa ou 

poderá retirar o seu consentimento no andamento dos trabalhos, sem quaisquer 

penalidades. 

Após ser esclarecido(a) sobre as informações do projeto, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, assine o consentimento de participação do sujeito, que está 

em duas vias. Uma delas é sua, e a outra, do pesquisador responsável. Em caso de 

recusa, você não será penalizado(a) de forma alguma.  

Pesquisador responsável: Raquel Fabiane Mafra Orsi. 

            Assinatura: _________________________________ 

 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 

Eu, _____________________________________, abaixo assinado, concordo em 

participar do presente estudo como sujeito e declaro que fui devidamente 

informado(a) e esclarecido(a) sobre a pesquisa e os procedimentos nela envolvidos. 

Local e data: _________________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

Telefone: __________________ 
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APÊNDICE 3  AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL: BUSCANDO UMA ESCOLA SUSTENTÁVEL 

 

 

 

 


