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RESUMO 
O presente trabalho é uma reflexão teórico-metodológica sobre a formação de professores e 
professoras no âmbito da educação ambiental, considerando a indissociabilidade ensino-
pesquisa- extensão como um dos princípios fundamentais das ações investigativas que têm 
como foco a formação inicial e continuada de docentes. No que se refere à prática da pesquisa 
adotamos uma perspectiva dialógica em que as tradicionais fronteiras entre pesquisa e 
formação se rompem pelo reconhecimento da pesquisa como prática formadora e instrumento 
de investigação. Trata-se de uma revisão literária, acerca de conhecimentos sobre educação 
ambiental, que enfatiza a importância da formação docente articulada a um currículo 
multirreferencial. 
PALAVRAS-CHAVE: Formação Docente, Currículo, Educação Ambiental. 
 
 
 
ABSTRACT: 
This paper is a theoretical, methodological reflection on the training of teachers in the field of 
environmental education, given the inseparability of teaching and research-extension as a 
fundamental principle of investigative actions that focus on the initial and continuing teacher 
education. As regards the practice of research we adopt a dialogical perspective in which the 
traditional boundaries between research and training are broken by the recognition of research 
as a practice educator and research tool. This is a literature review, knowledge about 
environmental education, which emphasizes the importance of teacher education curriculum 
articulated to a multi-referential. 
KEYWORDS: Teacher Training, Curriculum, Environmental Education. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

Analisar a temática relacionada às questões epistemológicas contemporâneas como 

paradigmas da educação ambiental dentro do currículo escolar, tomando como ponto de 

partida as práticas educativas escolares, instituintes e instituídas através de um currículo in 

ato, sob o qual recai a atenção em torno dos saberes de professor (a) desenvolvidos na cena 

pedagógica a respeito da chamada educação ambiental possibilita pensar na necessidade de 

construção de outros discursos e práticas relacionados ao meio ambiente, destacando-se, 

sobretudo, a relevância da teoria da complexidade e da multirreferencialidade como 

dispositivos de análise frente às interferências do homem no planeta. Nesse sentido, Pérez 

(2003, p. 2) afirma que:  

A versão contemporânea do conhecimento-regulação tem como fundamento 
à (sic) redefinição de mecanismos de significação e representação, que 
codificam a experiência e modelam a produção de significados. A produção 
de novos significados faz parte de um projeto estratégico que cria categorias, 
noções e termos específicos para nomear o mundo, produzindo uma 
epistemologia social

iii que pedagogicamente implicada em economias 
particulares de verdade, valor e poder constrói pela ação educativa (da escola 
e também da mídia) novas identidades, significados e narrativas, 
virtualizando a realidade. 

 

A partir dessas reflexões relacionadas à questão ambiental, surgiram discussões a 

respeito do que se tem denominado de “ética da vida” ou “ética ambiental”. Embora algumas 

idéias básicas que esse assunto contemple – como a interdependência entre todos os seres – 

seja mais próxima de um consenso, o mesmo não ocorre com boa parte das idéias envolvidas 

no tema, conforme aponta Grün (1994): 

A Ética Ambiental (...) é um novo campo de estudos (...) Talvez em um 
futuro próximo possamos encontrar uma (ou várias) Ética(s) que nos 
ajude(m) a conviver melhor com a natureza. (...) O atual estágio da discussão 
sugere que vivemos uma busca de portos seguros onde se possam ancorar os 
barcos, mas parece que eles estão difíceis de ser encontrados - isso é típico 
de uma fase de transição paradigmática. (...) Em várias áreas do 
conhecimento, teóricos das mais diversas tendências somam esforços no 
intuito de repensar a nossa cultura, ciência e política – a sobrevivência da 
nossa civilização pode depender do sucesso desses empreendimentos 
(p.172/3). 

 

Essas considerações demonstram que o campo da ética ambiental é um território 

repleto de discussões, em processo intenso e contínuo de construção e reconstrução. Sem 
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intenção de esgotar o assunto, apresento algumas reflexões relativas a esse terreno bastante 

fluido, com o intuito de procurar estabelecer um posicionamento, ainda que provisório.  

Tais pressupostos impulsionaram o interesse em estudar a temática relacionada às 

questões epistemológicas e de formação docente como paradigmas da educação ambiental 

instituídas no currículo escolar. 

No que se refere à prática da pesquisa adotamos uma perspectiva dialógica em que as 

tradicionais fronteiras entre investigação e formação são rompidas por uma concepção de 

pesquisa que vê a investigação como uma prática de formação e faz das práticas de formação 

instrumentos de investigação. Trata-se de uma revisão literária, acerca de conhecimentos 

sobre educação ambiental, que enfatiza a importância da formação docente articulada a um 

currículo multirreferencial. Porquanto, diante da complexidade do trabalho em Educação 

Ambiental, que inclui uma proposta igualmente complexa que é o trabalho com valores, resta-

nos refletir sobre a figura do professor, importante para a concretização dessas propostas.  

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: um discurso apropriado ou uma utopia sócio-educacional?  
 

Na contemporaneidade as discussões sobre a educação ambiental estão relacionadas 

àquelas mais gerais sobre as questões climatológicas, geofísicas e/ou biológicas. Tais 

preocupações provêm dos mais variados setores da sociedade. Apesar das diferentes 

abordagens com que têm sido tratadas essas questões, todas as discussões apontam para a 

necessidade de desenvolver ações concretas no âmbito da educação ambiental. Em tal 

perspectiva, pode-se destacar que, dentre outros eventos, durante a Rio-92, aconteceu um 

momento importante na historiografia da educação ambiental: o Fórum Internacional das 

ONG’s no qual seus participantes pactuaram o Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. Aqui, esse documento merece destaque 

por se tratar de posições não governamentais, isto é, posições da sociedade civil organizada 

em entidades ambientalistas a educação ambiental tem como principais objetivos contribuir 

para a construção de sociedades sustentáveis e eqüitativas ou socialmente justas e 

ecologicamente equilibradas e gerar, com urgência, mudanças na qualidade de vida e maior 

consciência de conduta pessoal, assim como harmonia entre os seres humanos e destes com 

outras formas de vida. 

Nesse sentido, o desenvolvimento de propostas de educação ambiental remete à 

reflexão sobre a problemática ambiental e sua relação com a educação no sentido 

epistemológico. A conceituação da educação ambiental tem, como se poderia esperar, 
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diferentes abordagens. Estes diferentes enfoques levam à definição de diferentes objetivos, os 

quais produzem uma ampla possibilidade de exploração do campo, como também, apresenta 

muitas fragilidades em termos de produção epistemológica, conceitual e metodológica. Em tal 

perspectiva, pode-se falar que os objetivos gerais para a educação ambiental encontram-se 

definidos em diferentes âmbitos dentre os quais se destacam: (1) a necessidade de contribuir 

para a conservação da biodiversidade, para a auto-realização individual e comunitária e para a 

autogestão política e econômica, através de processos educativos que promovam a melhoria 

do meio-ambiente e da qualidade de vida; (2) fazer com que tais idéias repercutam 

pontualmente sobre execução de práticas que garantam a conservação/proteção do Planeta e 

de todas as suas espécies e para a melhoria da qualidade de vida de cada indivíduo e 

comunidade, através de processos educativos instigantes, interativos, holísticos e que 

resgatem nossas capacidades de autoconhecimento e autogestão política e econômica 

(SORRENTINO, 1995). Assim sendo, alguns trabalhos acerca da necessidade de pensar a 

problemática ambiental e a educação ambiental numa perspectiva mais ampla do que a sua 

dimensão biológica têm sido publicados e merecem destaque como as pesquisas e escritos de 

BOSQUET (1976); VIOLA (1987); PORTO-GONÇALVES (1990); GUATTARI (1991); 

GOLDENBERG (1992); FLICKINGER (1994); HARGROVE (1994); REIGOTA (1995) e 

CAMPOS (2000), dentre outros. 

Para nós, o campo da educação ambiental deve estar articulado ao campo do currículo 

dado a sua natureza política tensiva.  Inicialmente, pode-se dizer que o currículo é 

compreendido como uma “tradição inventada” (GOODSON, 1998), como um artefato 

socioeducacional que se configura nas ações de conceber/selecionar/produzir, organizar, 

institucionalizar, implementar/dinamizar saberes, conhecimentos, atividades, competências e 

culturas visando uma “dada” formação, configurada por processos e construções constituídos 

na relação com conhecimento eleito como educativo. Dessa forma, alguns dos subsídios 

fundamentais para configuração do currículo são o conhecimento e os valores orientados para 

uma determinada formação. Especificamente, interesso-me pelas configurações e interfaces 

que a aproximação entre currículo, epistemologia multirreferencial, saberes de professor (a) e 

a cultura da docência provocam no âmbito da educação ambiental.  

Macedo (2007) alega que o currículo educativo é aquele através do qual a formação se 

desenvolve elucidando compromisso com uma educação cidadã intercrítica. Ademais, é 

importante ressaltar que, segundo Kemmis (1998, p.14), o currículo é um “terreno prático, 

socialmente construído, historicamente formado, que não se reduz a problemas de aplicação 

de saberes especializados desenvolvidos por outras disciplinas, mas possui um corpo 
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disciplinar próprio”. Logo, aproprio-me da idéia de atitude produtiva do currículo segundo a 

qual “(...) a produção de conhecimentos envolvida no currículo se realiza através de uma 

relação entre as pessoas” (SILVA, 1995:194).  

Nessa perspectiva, as aproximações entre currículo e educação ambiental se 

apresentam como possibilidades de contestação, de diferentes e divergentes construções e 

produções. Mesmo vinculado a relações dominantes de poder, ao produzir o currículo, 

podemos, utilizando as palavras de Silva (1995), desviar, refratar, subverter, parodiar, 

carnavalizar, contestar os materiais (conteúdos/conhecimentos) recebidos por meio dos 

currículos prescritos. Portanto, é necessário perceber o currículo em suas ações – aquilo que 

fazemos – e em seus efeitos – o que ele nos faz (ibid., 1995).  Enfim, conforme Reigota 

(2006) a educação ambiental deve ser entendida como educação política, no sentido de que 

ela reivindica e prepara os cidadãos para exigir justiça social, cidadania nacional e planetária, 

autogestão e ética nas relações sociais e com a natureza e, nesse sentido, toda reivindicação 

ético-política é também co-construída como currículo negociado entre os atores sociais que 

instituem coletivamente o espaço escolar mediado pela produção cotidiana de saberes de 

professor (a). 

Pimenta (1999) identifica o aparecimento da questão dos saberes como um dos 

aspectos considerados como importantes no final do século XX. Esta autora parte da premissa 

de que tais saberes possuem um estado de significação pessoal que se dá através do exercício 

da profissão e que esses saberes têm sua interrelação com os espaços sociais da profissão 

docente.  Contudo, Therrien (1995) salienta o quanto os estudos sobre a formação do 

professor ainda persistem numa dissociação entre a formação e a prática cotidiana, não 

enfatizando a questão dos saberes que são mobilizados na prática, ou seja, os saberes da 

experiênciaiv. Esses saberes são transformados e passam a integrar a cultura da docência, 

constituindo-se em elemento fundamental nas práticas e decisões pedagógicas, sendo, assim, 

caracterizados como um saber original, construído antropologicamente como um saber 

enraizado. Essa pluralidade de saberes que envolve  temática dos saberes da experiência é tida 

como central na experiência profissional e é oriunda do cotidiano e do meio vivenciado pelo 

professor. Nesse sentido, é preciso pensar em educação ambiental, currículo e em saberes de 

professor (a) epistemologicamente ligados à teoria da complexidade e da epistemologia 

multirreferencial em ciências humanas e na educação. 

A Teoria da Complexidade vem mostrar a interdependência essencial de todos os 

fenômenos – é o que Fritjof Capra (1996) chama de Visão Ecológica Profunda. Segundo ele, 

estamos todos encaixados nos processos cíclicos da natureza. O ser humano é um finíssimo 
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fio dessa rede universal que ele chama de Teia da Vida. E a mais óbvia característica de 

qualquer rede é a sua não-linearidade. É óbvio, também, que o conceito de diálogo está 

intimamente ligado com o padrão de rede. 

A realidade é inacabada, é um eterno e caótico fluir. Devemos reconhecer a 

incompletude e a incerteza da realidade, bem como as múltiplas conexões entre os 

componentes dessa realidade. Examinar isoladamente um componente não faz sentido – é o 

reducionismo das partes. Devem ser examinados, também, os relacionamentos deste 

componente com os demais e com o global constituído por todos eles. Examinar somente o 

global sem examinar os seus componentes e os relacionamentos, também não faz sentido – é 

o reducionismo do todo.   

Portanto, considerando que a educação ambiental apresenta-se como campo de 

conhecimento em pleno desenvolvimento na produção acadêmica brasileira; considerando que 

o currículo é entendido como campo cultural, político e pedagógico, demarcado por tensões e 

paradoxos de sentido; considerando que os professores desenvolvem em seu cotidiano de 

trabalho saberes e experiências relevantes para o desenvolvimento pessoal, profissional e 

institucional no âmbito de suas atividades, meu interesse é, portanto, analisar as relações 

possíveis entre o campo do currículo escolar e a produção de saberes de professor (a) tomando 

como base a dimensão epistemológica da educação ambiental. Diante de tais considerações e 

a análise dos referenciais teóricos aqui inclusos, questões como: que relações existem entre o 

campo do currículo escolar e a produção cotidiana de saberes de professor (a) no que se refere 

às práticas instituintes/instituídas de educação ambiental na cultura da docência? Qual a 

natureza epistemológica predominante em tais práticas? Que experiências pedagógicas 

exercitadas no espaço escolar explicitam e/ou se aproximam de uma epistemologia crítica e 

multirreferencial em educação ambiental? Ainda me impulsionam a um estudo com maior 

profundidade. 

 

O discurso não utópico e sua importância para a sociedade contemporânea  

 

Partindo, pois, da perspectiva de que a formação de professores não se dá como 

simples acúmulo de informações, concebe-se a formação de professores como um processo de 

aprendizagem e desenvolvimento profissional, processo altamente complexo de construção e 

reconstrução, para o qual não existe uma teoria geral de aprendizagem docente que possa 

orientar de maneira geral a formação de professores (MIZUKAMI, 2000). Por isso mesmo é 
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relevante destacar a importância do diálogo entre os diferentes saberes, causando assim a 

necessidade de se pensar sobre questões de ordem não somente do conhecimento técnico 

profissional, mas também do discurso sobre ética, sociedade e valores socialmente 

construídos e que devem ser revisados em razão das mudanças que atravessam os grupos 

sociais. 

Segundo Grün (p.172-173), uma nova ética deve subsidiar um posicionamento muito 

além do conservadorismo tradicional, propondo um ambientalismo muito mais radical, que 

visa checar todo um sistema de valores sobre os quais se assenta a humanidade ocidental, 

aponta para uma visão de mundo a ser superada, o que exige mais do que conservar o meio 

ambiente: requer um redimensionamento do lugar do homem na natureza. 

 

 

ALGUMS CONSIDERAÇÕES 

 

É preciso pensar em educação ambiental, currículo e em saberes de professor (a) 

epistemologicamente ligados à teoria da complexidade e da epistemologia 

multirreferencial em ciências humanas e na educação.  Portanto, considera-se que a 

educação ambiental apresenta-se como campo de conhecimento em pleno desenvolvimento na 

produção acadêmica brasileira. 

O reconhecimento da complexidade dos processos educativos, tais como as 

dificuldades dos alunos em atingir objetivos educacionais, as dificuldades das instituições 

escolares em desenvolver projetos pedagógicos significativos e em estabelecer vínculos com 

as suas comunidades, justifica a adoção de estratégias de trabalho colaborativo, inclusive para 

romper com a descrença generalizada da impossibilidade de transformar, de forma positiva, as 

práticas docentes. 

Desse modelo de atuação profissional o currículo pode ser entendido como campo 

cultural, político e pedagógico, demarcado por tensões e paradoxos de sentido considerando 

que os professores desenvolvem em seu cotidiano de trabalho saberes e experiências 

relevantes para o desenvolvimento pessoal, profissional e institucional no âmbito de suas 

atividades com diferentes definições curriculares. Acreditamos que a aplicação de estratégias 

de uma educação que auxilie na formação multirreferencial possibilita eqüidade social. 

Por fim, nesse contexto é preciso destacar três vertentes epistemológicas: cognição: 

trabalho reflexivo sobre as idéias, concepções, sentimentos e valores relativos a um dado tema 

ou questão, permitindo a elaboração de compreensões e os juízos de valor a seu respeito; a 
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afetividade: trabalho de envolvimento, identificação e expressão dos sentimentos envolvidos 

com os valores apresentados; a ação: concretização de situações relacionadas com o valor 

apresentado/ desejado, buscando viver a complexidade dessa experiência.  

Vemos nessas três vertentes a possibilidade de incorporar diferentes estratégias para o 

trabalho com valores, buscando proporcionar não apenas oportunidades de conhecer e refletir 

sobre valores, mas, também, a possibilidade de apreciá-los esteticamente, assim como, 

quando possível, trazê-los para a vida real, através de ações neles embasadas. Em se tratando 

da dimensão valorativa da Educação tem-se claro que, com respeito à questão ambiental, é 

preciso ir além da proposta de uma educação em valores relativistas, encarada como uma 

questão exclusiva de personalismo profissional.   
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de Pesquisa em Tecnologias Intelectuais, Mídias e Educação Contemporânea 
iii  A esse respeito ver POPKEWITZ, T.S. Profissionalização e Formação de Professores. Algumas notas sobre a 
sua história, ideologia e potencial. In: NÓVOA. Os Professores e Sua Formação.Lisboa. Dom Quixote, 1992. 
iv Resultante “da transformação na práxis dos diversos saberes instituídos (curriculares, disciplinares e de 
formação profissional), bem como de saberes da prática social e da cultura.” (p.1). 

 


