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RESUMO 
 
 
Um dos grandes desafios enfrentados é iniciar um processo de capacitação de docentes 
em atividades, atendendo à formação continuada dos profissionais. Assim, a educação 
ambiental surge como solução para a sensibilização dos envolvidos. Como proposta de 
implementação da Educação Ambiental, o Projeto Sala Verde desenvolve atividades 
com os professores do município de Ribeirópolis, onde contribui para a formação 
continuada de professores na construção de saberes pedagógicos e ambientais, 
auxiliando na elaboração de projetos na área de Educação Ambiental. Assim a 
utilização da oficina do futuro, possibilita aos professores, na sua prática pedagógica, a 
função educativa de trazer para a discussão as questões do cotidiano dos seus colegas e 
discentes, a exemplo daquelas relativas à qualidade ambiental local e global.  
 
Palavras-chave: Oficina do Futuro, Educação Ambiental, Formação de Professores. 

 

ABSTRACT 

One of the big challenges is to initiate a process of training teachers in activities, given 
the continuing education of professionals. Thus, environmental education emerges as a 
solution to the awareness of those involved. As proposed implementation of 
Environmental Education, Project Green Room develops activities with teachers in the 
municipality of Ribeiropolis, where it contributes to the ongoing training of teachers in 
the construction of pedagogical knowledge and environment, assisting in developing 
projects in environmental education. Thus the use of the workshop of the future, enables 
teachers in their teaching, the educational function of bringing to the discussion of daily 
issues of their colleagues and students, like those concerning global and local 
environmental quality. 

Keywords: Office of the Future, Environmental Education, Teacher Training. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Um dos grandes desafios enfrentados, hoje, é iniciar um processo de capacitação 

de docentes em atividades, atendendo ao mesmo tempo na formação continuada dos 

profissionais, ao fazer a inclusão da dimensão ambiental no currículo da educação 

formal. 

 Evidencia a importância do educador sobre seu papel na formação em elaborar e 

adquirir e ser capazes de interpretar, mas, sobretudo de tornar-se sujeito ativo 

cooperador e comprometido com a problemática ambiental. 

 Percebe-se que no cotidiano o homem se ver remoto do ambiente natural. Dessa 

forma, os recursos didáticos influenciam em informações em prevalecer este 

distanciamento do homem e a natureza. 

Historicamente, o ser humano inserido nesse modelo societário sente-
se separado, não-integrado ao ambiente natural. Percebe esse ambiente 
como suporte para o seu desenvolvimento a partir de uma visão servil, 
utilitarista e consumista, de dominação totalitária da natureza, 
potencializando uma desnaturalização da humanidade. Rompe assim 
as relações de equilíbrio entre seres humanos em sociedade e o meio 
ambiente. Esse distanciamento entre seres humanos e natureza produz 
a degradação de ambos. (GUIMARÃES, 2000, p.25) 

 

Diante dessa questão visando sensibilizar para a necessidade de inserção da 

Educação Ambiental na formação de professores quanto à capacidade de inserir a 

mesma nas futuras práticas pedagógicas. Assim a utilização da oficina do futuro, 

possibilita aos professores, na sua prática pedagógica, a função educativa de trazer para 

a discussão as questões pertinentes ao cotidiano dos seus colegas e discentes, a exemplo 

daquelas relativas à qualidade ambiental local e global. 

A presente pesquisa objetiva utilizar a Oficina do Futuro como instrumento de 

sensibilização ambiental dos professores do município de Ribeirópolis/SE. Para tanto, 

pretende contribuir para a formação continuada dos professores, construir saberes 

pedagógicos e ambientais e auxiliar na elaboração de projetos na área de Educação 

Ambiental (EA).  
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A formação de professores em Educação Ambiental 

A formação e a capacitação de docentes para a Educação Ambiental é, na 

atualidade, objeto reconhecido e inclusive prioritário de muitas administrações 

educativas assim como de numerosas instituições e organismos, oficiais ou não, 

sensíveis a esta necessidade. Trata-se de uma tarefa complexa que não pode ser 

abordada sem contextualizá-la nos problemas gerais do sistema educativo, nas políticas 

de desenho de currículos e nas específicas características da Educação Ambiental.  

O PRONEA (Programa Nacional de Educação Ambiental), em sua linha de ação 

que trata da educação ambiental através do ensino formal, tem como objetivo:  

Capacitar o sistema de educação formal, supletivo e 
profissionalizante, em seus diversos níveis e modalidades, visando a 
formação da consciência, a adoção de atitudes e a difusão do 
conhecimento teórico e prático, voltados para a proteção do meio 
ambiente e a conservação dos recursos naturais. (BRASIL, 1997, p. 
18).  

 

Entre as ações estratégicas do PRONEA (Brasil, 1997), no que se refere ao 

ensino formal, podemos observar uma preocupação com a capacitação de docentes e 

técnicos de ensino, através de cursos de atualização e pós-graduação, para atuarem 

como multiplicadores do processo de Educação Ambiental nos sistemas de ensino; o 

apoio de projetos no âmbito de cada Estado, que estejam voltados para o 

desenvolvimento de ações que integrem os currículos dos diferentes graus e 

modalidades de ensino ao Programa de Educação Ambiental, como atualização de 

docentes em todos os níveis com vistas ao desenvolvimento da educação ambiental nas 

escolas, apoiando projetos de pesquisa, com o intuito de produzir instrumentos e 

metodologias voltadas para a abordagem da dimensão ambiental nos currículos 

integrados dos diferentes graus e modalidades de ensino.  

Esses cursos integram cada vez mais profissionais das diversas áreas do saber, 

incluindo os pedagogos. Isto porque de acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s), a Educação Ambiental deve ocorrer de maneira interdisciplinar para 

superar a fragmentação do saber em prol da totalidade, proporcionando a inserção do 

aluno em sua própria realidade. Em sua prática, o assunto abordado em uma disciplina 
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depende de conceitos, definições ou leis fornecidas por outra, o que leva à integração e 

à harmonia do saber (BRASIL, 1996).  

Antes de falar mais sobre esta perspectiva educativa na formação docente, é 

necessário precisar com clareza a problemática ambiental planetária, alicerçada na 

concepção de meio ambiente e de educação ambiental na qual nos apoiamos para 

desenvolver esta temática.  

Agenda 21 

 Sabe-se que o surgimento deste documento foi evidenciado na Conferência das 

Nações Unidas para o meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) ou Eco92 ou 

Rio 92 por políticos, cientistas, pesquisadores, estudantes e professores entre outros que 

participaram deste evento, pois como diz SATO (2002) “Esse documento histórico 

representa o acordo internacional das ações que objetivam melhorar a qualidade de vida 

de todas as pessoas do planeta.” 

 Estabeleceu-se um plano de ação para se atingir o desenvolvimento sustentável e 

um posicionamento de todos os atores que incluem como um dos temas a 

biodiversidade.  É neste contexto que a Agenda 21 apresenta-se integrada a projetos de 

EA desenvolvidos por diversas organizações da sociedade civil. 

(...) a respeito da gravidade da crise ambiental e da necessidade de 
“fazer algo” geram uma grande expectativa em relação às 
possibilidades da Educação Ambiental, que vem sendo chamada a dar 
conta da mudança de valores e atitudes da humanidade diante da 
natureza, sendo colocada como um dos pilares para a efetivação de um 
modelo de desenvolvimento sustentável. (GUIMARÃES, 2000, p. 17). 

 

A questão central da problemática ambiental pode ser considerada mais como 

um desafio político do que de desenvolvimento tecnológico, pois como diz Reigota 

(1994, p.9), “(...) o problema está no excessivo consumo dos recursos, por uma pequena 

parcela na humanidade e no desperdício e produção de artigos inúteis e nefastos à 

qualidade de vida”.  

Assim as ações humanas vêm contribuindo para a degradação do meio e 

apresentando consequências para sua própria espécie e para os outros seres vivos. Desta 
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forma, a educação abarca uma cogitação de reintegrar o homem à natureza, adaptando a 

própria sociedade. 

A análise da educação, e da educação ambiental, coloca a necessidade 
de conhecer os mais variados elementos que envolvem as práticas 
educativas, a necessidade de compreendê-la da forma mais refletida 
possível. Pode-se fazer isso com um método, um caminho que permita 
filosófica, social e cientificamente, compreender a educação e a 
educação ambiental. E, se a lógica formal, porque é dual, separando 
sujeito-objeto, foi mostrando-se insuficiente para essa tarefa, parece 
possível buscar no método materialista histórico-dialético esse 
caminho (TOZONI-REIS, 2004, p.15). 

 

Desta forma, a Agenda 21 tem sido um instrumento importante para a 

transformação da realidade, com um compromisso político a proteção do meio ambiente 

que terão ações locais com a visão global dos problemas a serem enfrentados. 

Oficina do Futuro 

Em 1996, por meio de um projeto financiado pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, o Instituto Ecoar elaborou a metodologia Oficina do Futuro onde as 

comunidades, reunidas em grupos de cidadania ativa, aprenderam a diagnosticar 

problemas, sonhar soluções para a elaboração de um diagnóstico participativo e um 

plano de ações voltado para a construção da Agenda 21 da localidade (INSTITUTO 

ECOAR, 2010). 

A Oficina do Futuro é um conjunto de atividades lúdicas que estimulam a 

reflexão sobre os problemas socioambientais, ajudando a comunidade na organização de 

suas ideias para a busca de soluções de problemas e promoção da melhoria da qualidade 

de vida local (INSTITUTO ECOAR, 2010). 

Seu objetivo principal é desenvolver um plano de ações de educação ambiental, 

a partir da metodologia de pesquisa-ação, que considere as seguintes dimensões: 

a) Dimensão dos Sonhos: a oficina tem início com a negociação do sonho 

coletivo. Com cartelas em forma de folhas ou frutos, cada participante da oficina 

expressa um sonho relativo à melhor qualidade de vida. Conversando, vamos compondo 

juntos uma árvore – Árvore dos Sonhos – que congrega os desejos individuais. Após um 
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processo de debate com o grupo são priorizados os sonhos coletivos. Os sonhos do 

grupo podem ser vistos como os objetivos de um projeto. 

b) Pesquisa da realidade: a segunda atividade da oficina consiste na montagem 

de um Muro das Lamentações, em que cada cartela em formato retangular constitui uma 

pedra ou em forma de gota representado uma lágrima, com as dificuldades que o grupo 

tem de enfrentar para chegar ao mundo sonhado. Esta é a dimensão da pesquisa, da 

informação e da resistência. Em termos de um projeto, essa etapa pode ser vista como a 

elaboração das justificativas ou a análise da situação. Esta etapa indaga como chegamos 

à situação atual e o que nos impede de alcançar nossos sonhos. 

c) Dimensão Histórica: nesta etapa é pesquisada junto com os participantes a 

história local, com o objetivo de compreender os processos de transformação que aquela 

região passou. Nesse momento, são discutidos os projetos já realizados, as dificuldades 

e os resultados alcançados. A memória viva é trazida à tona para que se possa (re) 

construir um plano de ações que aprende com as lições do passado. 

d) Plano de Ações: o terceiro componente é a formulação participativa de um 

plano de ação, que emerge do processo de discussão com os participantes da atividade. 

O plano de ação é construído a partir de cada objetivo, definindo os responsáveis, o 

tempo de execução, as metas a serem cumpridas e também os indicadores de avaliação. 

Ao longo de uma Oficina de Futuro os participantes são convidados a discutirem 

suas responsabilidades e papéis, de forma a, posteriormente, colocarem em prática 

aquilo que foi planejado. Isto é possível, pois ao longo do desenvolvimento da Oficina 

de Futuro, vários exercícios sociais e dinâmicas de grupo são utilizadas de forma que os 

participantes criem identidade e sintam-se pertencentes ao grupo. 

De acordo com as orientações da oficina do futuro (III Conferência Nacional 

Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, 2008), o plano de ações constitui-se das metas e 

prazos que ajudem a realização das propostas e documentem os compromissos 

assumidos. Sendo a agenda 21 capaz de estimular o agir construtivo e coletivo. 
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METODOLOGIA 

A metodologia utilizada no presente trabalho foi quantitativa e qualitativa. Pois, 

a análise puramente estatística não aborda as possíveis interpretações das análises dos 

temas. Segundo Neves (1996): 

“Enquanto estudos quantitativos geralmente procuram seguir com 
rigor um plano previamente estabelecido (baseado em hipóteses 
claramente indicadas e variáveis que são objeto de definição 
operacional), a pesquisa qualitativa costuma ser direcionada, ao longo 
de seu desenvolvimento; além disso, não busca enumerar ou medir 
eventos e, geralmente, não emprega instrumental estatístico para 
análise dos dados.”  

 

A pesquisa foi realizada com 9 (nove) professores do município de 

Ribeirópolis/SE, participantes do projeto Sala Verde. O projeto Sala Verde na UFS, 

iniciado em 2005, tem como eixo principal contribuir para a formação continuada dos 

professores da rede municipal do Estado de Sergipe, oferecendo aos mesmos subsídios 

teórico-metodológicos para que abordem as questões ambientais de sua localidade na 

sala de aula, de modo a proporcionar a construção da cidadania voltada para a 

conservação do meio sócio-ambiental e articular o conhecimento cientifico ao contexto 

do meio onde estar inserido.  

Seu objetivo é contribuir para a formação continuada de professores na 

construção de saberes pedagógicos e saberes ambientais, auxiliando os professores na 

elaboração de projetos na área de EA.  Suas atividades consistem em reuniões 

pedagógicas para planejamento, visitas mensais nos municípios envolvidos e momentos 

de avaliação e apresentação de trabalhos nos Seminários Internos.  

A pesquisa possui as seguintes etapas: 

Levantamento bibliográfico para fundamentação teórica. De acordo com Santos 

(1999), a pesquisa bibliográfica é um tipo de pesquisa empírica que utiliza a informação 

advinda da literatura existente. Está presente em todos os trabalhos acadêmicos, uma 

vez que é nesta etapa do trabalho em que se fundamenta teoricamente o tema ou 

fenômeno em discussão. 
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Aplicação da oficina do futuro para a sensibilização ambiental dos professores 

do município de Ribeirópolis/SE. A coleta de dados se deu pelos documentos gerados nesta 

oficina. 

Caracterização da área de estudo  

O município está localizado na região centro-oeste do Estado de Sergipe, 

limitando-se a norte com Nossa Senhora Aparecida e São Miguel do Aleixo, a sul com 

Itabaiana e Moita Bonita, a oeste com Frei Paulo e a leste com Nossa Senhora das 

Dores. A área municipal abrange 263km2 e possui aproximadamente 16.194 habitantes 

(BOMFIM, 2002). 

 

Inserido nos biomas Caatinga e Mata Atlântica. Apresenta clima semi-árido com 

temperatura média anual de 24,30C. O relevo é caracterizado por uma superfície 

pediplanada e dissecada com forma de colinas. Sua economia tem como base a 

agricultura (mandioca como principal produto, e em menor escala o milho e o feijão), 

pecuária (bovinos, suínos, ovinos e equinos) e avicultura de galináceos (BOMFIM, 

2002). 

 

Mapa de acesso rodoviário 
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  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

O questionário respondido pelos professores após a realização da Oficina do 

Futuro buscou verificar a interação dos mesmos e diagnosticar se a metodologia 

aplicada atingiu os objetivos. 

Quanto perguntado sobre a dinâmica e os matérias utilizados na oficina, todos 

afirmaram serem interativa e adequadas. Na segunda questão, foi indagado sobre a 

contribuição da oficina para a sua formação e as atividades que serão desenvolvidas em 

sala de aula, três informaram que irão contribuir para a sua formação, outros três 

confirmaram que contribui para as suas atividades e o restante para a sua formação e 

atividades. 

Nesta questão, observou-se que as respostas enfatizaram se a contribuição seria 

na sua formação ou em suas atividades em sala de aula, porém nenhum comentou como 

desenvolveria estas atividades. 

Sobre o conteúdo desenvolvido na oficina, um considerou pertinente, quatro 

ponderaram como bom, um avaliou como aceitável e três analisaram como adaptável as 

atividades. Como podemos observar na seguinte resposta “O conteúdo desenvolvido 

esta relacionado com o projeto no qual vivenciamos no dia-a-dia”. 

Quando perguntado acerca das atividades e dinâmicas práticas da oficina, dois 

consideraram socializadora, um afirmou como fácil de realizar, três diagnosticaram 

como diversas e três como interativas. Percebeu-se que os professores destacaram a 

questão da participação coletiva, como o seguinte relato “As atividades nos leva a 

questionar, fazendo com que seja trabalhado de forma interativa” e ainda “Todos 

participam das atividades”. 

Quanto ao entrosamento entre equipe e participantes do curso, um relatou ser 

ótimo e os demais qualificou como bom. Quanto ao entrosamento entre os membros da 

equipe, dois classificaram como ótima e o restante como bom. Quanto aos recursos 

visuais, três afirmaram ser ótimos e os outros como bom. 
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CONCLUSÃO 

Conclui-se que o Projeto Sala Verde possui grande relevância na formação 

continuada dos professores com relação à temática ambiental e em desenvolvimento de 

projetos com a capacidade de inserir as questões ambientais em suas práticas 

pedagógicas. Além disso, a Oficina do Futuro mostrou-se um instrumento eficaz para a 

sensibilização ambiental dos professores, como também uma ferramenta para ser 

introduzida em atividades escolares.  

Portanto, observa-se que a aplicação da oficina do futuro no município de 

Ribeirópolis proporcionou uma discussão das responsabilidades e papéis de cada 

indivíduo, de forma a desenvolver um plano de ações constituído de metas e prazos que 

ajudem a realização das propostas evidenciadas, como propõe a agenda 21. 
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