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RESUMO 

 

 

A partir do momento que a Educação Ambiental foi surgindo na Educação Básica, houve a 

necessidade de formar educadores ambientais. Essa formação vai além de um curso de 

graduação, sendo realizada também nos cursos de formação continuada de professores. Este 

processo longo e contínuo possibilita um trabalho de reflexão crítica sobre as práticas e de (re) 

construção permanente da identidade pessoal e profissional do professor. Para tanto, é 

fundamental pensar a EA nas propostas de formação continuada de professores. Nesse sentido, a 

pesquisa buscou compreender como a EA está presente no processo de formação continuada de 

professores no Estado de Sergipe. Para tanto, foi feita uma abordagem metodológica qualitativa 

através da análise de documentos e da entrevista semi-estruturada junto aos coordenadores de 

projeto das principais instituições formadoras, tais como: SEED, SEMED e UFS. Com base nas 

propostas de formação dessas instituições, foram analisadas as concepções e visões da EA 

presentes nessas propostas, as concepções e princípios de formação continuada dos 

coordenadores das instituições, além de verificar se essa formação está sendo desenvolvida sob a 

perspectiva ambiental e conhecer as ações desenvolvidas nesse âmbito pelas instituições 

estudadas. Constatou-se que os coordenadores pesquisados demonstraram possuir certo nível de 

conhecimento sobre o que foi discutido, pois não concebem a EA como disciplina. Entretanto, 

dos seis entrevistados, um afirmou que entende a EA como temática, enquanto dois entendem 

como trabalho pedagógico. No entanto, a maioria tem uma concepção de dimensão da educação, 

ou seja, a EA como a própria educação. A partir dos depoimentos dos coordenadores, foram 

evidenciados três pontos de vista: a visão preservacionista, a conservacionista e a crítico-

emancipatória. Os coordenadores com a visão crítica desenvolvem projetos de formação contínua 

em torno dos princípios de valorização do saber docente, do ciclo de vida profissional e do lócus 

da formação que é a escola. Contudo, os coordenadores com a visão preservacionista e 

conservacionista realizam propostas de apresentação ou de capacitação, a fim de treinar os 

professores para desenvolver projetos já prontos, que às vezes estão fora da realidade da escola. 

A dificuldade em conceituar a formação, mostrou-se quando os coordenadores confundiram 

formar com capacitar, ou ainda com treinar. Isso nos permite questionar como vem sendo 

desenvolvidos os projetos de EA nas escolas, de forma pontual ou permanente. Não foi possível 

verificar indícios de formação continuada na perspectiva ambiental a partir dos documentos 

cedidos pela SEED e SEMED. No entanto, a UFS por meio do projeto Sala Verde vem 

desenvolvendo esse processo, apesar de ainda apresentar algumas fragilidades na estrutura 

administrativa e pedagógica. Dessa forma, é importante estabelecer mais incentivos por meio de 

políticas públicas efetivas no Estado de Sergipe para a implementação da EA na formação 

continuada de professores. 

 

 

Palavras-Chave: Formação Continuada de Professores, Educação Ambiental, Projetos de 

Educação Ambiental.  
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RESUMEN 

 

 

 

Desde el momento en que la Educación Ambiental ha ido apareciendo en la educación básica, 

hubo la necesidad de formar educadores ambientales. Esa formación va más allá de uno curso de 

graduación, siendo realizada también em los cursos de formación continuada de profesores. Este 

largo y continuo proceso posibilita uno trabajo de reflexión crítica sobre las prácticas y de (re) 

construcción permanente de identidad personal y profesional del profesor. Es necessário pensar la 

Educación Ambiental en las de formación continuada de educadores. En ese sentido, la encuesta 

he buscado comprender cómo la EA está presente en el proceso de formación continuada de 

profesores en el estado de Sergipe. Para tanto, se hizo un enfoque metodológico cualitativo a 

través de análisis de documentos y entrevista semi-estructurada junto a los coordinadores de 

proyecto de las principales instituciones educativas, como: SEED, SEMED y UFS. Sobre la base 

de propuestas de formación de esas instituciones se examinaron las concepciones y visiones de 

EA en esas propuestas, las concepciones y principios de formación continuada de los 

coordinadores de las instituciones, además de comprobar si esa formación se está desarrollando 

desde la perspectiva ambiental y conocer las acciones desarrolladas por las instituciones en ese 

ámbito. Los coordinadores encuestados demostró poseer cierto nivel de conocimiento sobre lo 

que se debatió, pues no conciben la disciplina EA. Sin embargo, los seis entrevistados, un afirmó 

que entiende la EA como temática, mientras que dos entienden como labor pedagógico. Sin 

embargo, la mayoría tiene una concepción de la dimensión de la educación, em otras palabras, la 

EA como educación propia. De los testimonios de los coordinadores, fueron evidenciadas tres 

puntos de vista: preservación, conservación y emancipadora crítica. Los coordinadores con la 

visión crítica desarrollan proyectos de formación continua alrededor de los principios de 

valoración de saber docente, de ciclo de vida professional y de lugar de formación que es la 

escuela. Sin embargo, los coordinadores con la visión de preservación y de conservación realizan 

propuestas de presentación o de formación, a formar los profesores para desarrollar proyectos ya 

listo, que a veces están fuera de la realidad de la escuela. La dificultad en la conceptualización de 

la formación, demostró cuando los coordinadores confundieron formar con capacitación o 

entrenar. Eso permite a la pregunta como se ha desarrollado los proyectos EA en las escuelas, de 

manera oportuna o permanente. En la perspectiva ambiental, no fue posible verificar la evidencia 

de la formación continuada de documentos transferidos por SEED y SEMED. Sin embargo, la 

UFS por el proyeto Sala Verde ha desarrollado este proceso, aunque todavía presentar algunas 

deficiencias en la estructura pedagógica y administrativa. Así, es importante establecer más 

incentivos por políticas públicas eficaces en el Estado de Sergipe, para la implementación de la 

EA en la formación continuada de los profesores. 

 

 

Palabras Clave: Formación Continuada de Profesores, Educación Ambiental, Proyetos de 

Educación Ambiental. 
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INTRODUÇÃO 

_______________________________________ 

O ENCONTRO COM O OBJETO DE ESTUDO 

 

 

 

Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música não 

começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos 

as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os 

instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza 

da música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério 

daquelas bolinhas pretas escritas sobre cinco linhas. Porque 

as bolinhas pretas e as cinco linhas são apenas ferramentas 

para a produção da beleza musical. A experiência da beleza 

tem de vir antes. (Rubem Alves, 2000) 
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INTRODUÇÃO – O Encontro com o Objeto de Estudo 

 

Ao pensar em desenvolver uma pesquisa, não basta simplesmente escrever sobre 

determinado objeto. Pelo contrário, é importante interagir com o objeto estudado, para atingir aos 

objetivos da pesquisa e responder as questões norteadoras. Essa importância da ligação ao objeto 

de estudo, me fez pensar e repensar sobre o que pesquisar neste momento. Para isso, toda minha 

trajetória no meio acadêmico foi pertinente, ao passo que as experiências vividas durante este 

caminhar me trouxeram novos olhares.  

Na escolha pelo Curso de Ciências Biológicas, não pensava em ser professora, apesar de o 

curso ser de Licenciatura, pensava em atuar mais no campo da pesquisa. No entanto, no decorrer 

do curso, fui me descobrindo no magistério, principalmente durante as disciplinas no final do 

curso, tais como: Estágio em Laboratório de Ensino, Práticas de Ensino de Ciências e Biologia e 

Pesquisa em Ensino de Ciências e Biologia I e II. 

A partir da minha experiência como estagiária no Laboratório de Ensino de Ciências e 

Biologia, em 2005, percebi o papel da pesquisa na atuação do profissional professor, pois não é 

nada fácil ser professor diante da fragmentação do ensino frente à atuação desse profissional. 

Após finalizar a formação inicial, percebi que muitas teorias, que estudara ao longo do 

curso, diferem relativamente do contexto da prática docente. Não podemos pensar sobre a 

formação de professores como uma formação que se esgota no curso de formação inicial, e sim 

como um processo, que não se reduz também em um curso de atualização (CALDEIRA, 1993).  

Ao constatar esse quadro na profissão durante minha prática na sala de aula, senti a 

necessidade de buscar uma formação complementar. No ano de 2007, fiz a especialização em 

Microbiologia, bastante técnica voltada para o laboratório. Ainda não satisfeita, em 2008 fiz a 

especialização em Educação Ambiental para Formação de Professores, a qual propiciou várias 

interrogações na minha formação profissional. 
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No entanto, minha experiência na sala de aula foi desde o ensino básico até o ensino 

superior, em instituições públicas e privadas. Diante das deficiências encontradas no ensino 

básico e ao ministrar disciplinas (Fundamentos de Ensino-aprendizagem em Ciências, Estágio em 

Laboratório de Ensino e Pesquisa em Ensino de Ciências e Biologia I e II) voltadas para a 

formação de professores no ensino superior, tive um olhar mais crítico sobre a formação dada no 

curso de graduação de Licenciatura em Ciências Biológicas. 

Durante esses dois anos de atuação profissional, pude conhecer mais as teorias que 

permeiam o processo educativo e entender os estágios da prática docente. Isso proporcionou um 

crescimento pessoal e profissional, estimulando ainda mais outras inquietações. Percebi a 

importância da continuidade da formação do professor, pois o mesmo como ser inacabado deve 

estar em constante formação, independentemente da qualidade de seu curso de graduação.  

Quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9394/96 em seu 

capítulo IV aborda sobre a finalidade da Educação superior, ela considera “formar diplomados 

nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a 

participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua” 

(p.16). Essa formação pode ser feita, segundo a referida lei, para profissionais de diversos níveis 

por meio de programas de pós-graduação, compreendendo mestrado e doutorado, cursos de 

especialização, aperfeiçoamento e outros. 

Entretanto, a formação de professores não se constrói por acumulação de cursos, de 

conhecimentos ou de técnicas, conforme afirma Nóvoa (1992), mas deve ser vista como um 

processo de reflexão sobre as práticas e de reconstrução permanente de uma identidade pessoal.  

Essa reflexão foi estimulada principalmente a partir das discussões promovidas pelo 

Grupo de Estudo e Pesquisa em EA no Estado de Sergipe (GEPEASE). Esse grupo surgiu para 

auxiliar as atividades do Projeto Sala Verde na UFS. Esse projeto acontece desde 2005, em 

parceria com o Governo Federal através do Departamento de Educação Ambiental do Ministério 

do Meio Ambiente (DEA/MMA). O principal objetivo do referido projeto é incentivar a criação 

de espaços, onde fosse possível adquirir informação e formação ambiental (BRASIL, 2008).  
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Ao participar do projeto desde o ano de sua criação, entendo que a proposta pretende uma 

interação entre professores da rede pública municipal, alunos da educação básica e alunos 

universitários em um processo educativo baseado na reflexão-ação-reflexão. Envolvendo a 

pesquisa e o ensino, na perspectiva de formar uma massa crítica que possa agir no ensino formal 

e na comunidade, no sentido de vislumbrar ações efetivas na busca de qualidade de vida e 

respeito aos direitos humanos e sócio-ambientais.  

Para isso, ele dispõe de uma equipe multidisciplinar com a finalidade de romper os limites 

da disciplinaridade e proporcionar aos envolvidos um conhecimento mais amplo sobre a 

Educação Ambiental. Como argumenta Etges (1995), a interdisciplinaridade é, em primeiro 

lugar, uma ação de transposição do saber posto na exterioridade para as estruturas internas do 

indivíduo, constituindo o conhecimento. 

Almejando a compreensão do ambiente e a sensibilização para os problemas decorrentes 

das questões sociais, o projeto vem sendo desenvolvido por meio de métodos de ensino que 

propiciam aos participantes a capacidade de pensar e agir eficazmente nas decisões em sua 

sociedade.  

Em concordância com os objetivos do projeto nacional, o projeto “Sala Verde na UFS” 

visa à democratização do acesso às informações, materiais e publicações sobre as questões 

ambientais e também oferecer atividades diversas voltadas à Educação Ambiental (como cursos, 

palestras e oficinas), que possam estimular a autonomia do professor para trilhar caminhos em 

busca de um ambiente sadio e socialmente justo, mediante a prática desenvolvida nas escolas 

(BRASIL, 2008). 

Portanto, nesse trabalho, discuto essa problematização que a EA proporciona nos espaços, 

o que mostra principalmente a dimensão ambiental na Educação. Essa dimensão ambiental vem 

como eixo transversal na educação e deve abordar as questões referentes ao ambiente em sua 

totalidade, ou seja, o seu aspecto ecológico, político, econômico, social, cultural, dentre outros 

(ARAUJO, 2004). 

Para isso, o professor por estar mais próximo à realidade dos seus alunos, ao realizar um 

projeto de educação para e com o ambiente, deve pensar em proporcionar aos alunos e à 
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comunidade de seu entorno a compreensão fundamental dos problemas existentes neste ambiente, 

da presença humana no meio, de suas responsabilidades e dos seus papéis críticos como cidadãos 

de um país e de um planeta.  

Contudo, subsidiados apenas por livros didáticos, passa a trabalhar através de projetos 

muitas vezes pontuais, quer dizer, não houve a reflexão necessária sobre as questões ambientais 

daquela comunidade escolar. O que ocorre, são comemorações como dia da água, dia da árvore, 

entre outras, através de projetos produzidos fora do contexto de determinada escola.  

Apesar de esses professores acreditarem que estão sensibilizando seus alunos a 

desenvolverem uma postura “ecologicamente correta”, o que se observa é a atividade pela 

atividade, sem que exista um momento de reflexão sobre o que é proposto. Isso nos faz refletir 

em torno de fatores que influenciam as práticas pedagógicas na sala de aula, desde o contexto 

escolar que esses profissionais atuam, com todo o déficit na estrutura física, nos recursos 

disponíveis, bem como a realidade do aluno, juntamente com o seu desinteresse pelo estudo e por 

último, e não menos importante, a desmotivação do professorado por falta de valorização da 

carreira e dificuldades encontradas durante sua formação inicial e continuada. 

Essa preocupação na formação de professores segundo a perspectiva da EA nos reporta a 

história em 1973, onde o Brasil criou a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), que foi o 

primeiro órgão nacional voltado a gerenciar o meio ambiente e também a realizar a Educação 

Ambiental. Já em 1977, a Conferência de Tibilisi foi o ponto culminante da EA. Ela foi a 

primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental que elaborou 

recomendações para que esta acontecesse em favor do bem estar da espécie humana. 

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) criada no Brasil em 1981, com a Lei 

Federal nº 6.938, versava sobre a EA ser ofertada em todos os níveis de ensino, visando à 

participação da população na defesa ambiental. É interessante citar a Agenda 21, documento 

aprovado durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

conhecida como Rio-92, que traçou uma relação de ações e objetivos necessários para que o 

homem pudesse alcançar um desenvolvimento socialmente digno e ao mesmo tempo fosse 

ambientalmente equilibrado. 
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Mas foi a partir da inclusão da questão ambiental na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira (LDB/1996), que passou a considerar essencial a educação básica 

compreender o ambiente natural. Além disso, também nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), produzidos com base na LDB e lançados oficialmente em 15 de outubro de 1997, definiu 

como temas transversais, em função da relevância social, urgência e universalidade: saúde, ética, 

pluralidade cultural, orientação sexual e meio ambiente.  

Na medida em que a Educação Ambiental foi surgindo na Educação Básica, 

obrigatoriamente surge a preocupação em formar educadores ambientais, profissionais que 

possibilitem a articulação entre diferentes áreas do conhecimento que compõem o saber 

ambiental. Como destaca a Constituição Federal de 1988, no seu capítulo sobre meio ambiente, 

que incumbe ao poder público “promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente”. 

No entanto, vários projetos, programas e ONGs vêm desenvolvendo diversos trabalhos no 

campo da Educação Ambiental, seja na busca da preservação do ambiente, seja pelo 

desenvolvimento sustentável, ou ainda pela sensibilização e conscientização da sociedade frente 

aos desequilíbrios ambientais. . 

A pesquisa gira em torno da importância da Educação Ambiental na formação de 

profissionais, precisamente professores. E se apóia na Lei nº 9795/99 que dispõe sobre a 

Educação Ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental, ao afirmar no seu 

artigo 11 que “a dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de professores, em 

todos os níveis e em todas as disciplinas”, e no seu parágrafo único tece que “os professores em 

atividade devem receber formação complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de 

atender adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional de 

Educação Ambiental”. 

Diante disso, surge o seguinte questionamento: Em que medida a Educação Ambiental 

está presente no processo de formação continuada de professores no Estado de Sergipe? Com o 

propósito de delimitar a pesquisa, diante da peculiaridade do objeto de estudo, destacamos 

algumas questões norteadoras: 
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- Educação Ambiental está presente nas propostas de Formação Continuada de 

professores? 

- A dimensão ambiental na Educação se insere no processo de formação continuada de 

professores?  

- Como e quais são as concepções das propostas de formação continuada de professores? 

- Quais as ações desenvolvidas pelas instituições formadoras que vislumbram a formação 

do professor numa perspectiva ambiental? 

Nesse sentido, a presente pesquisa tem o intuito de compreender como a EA está presente 

nas propostas de formação continuada de professores no Estado de Sergipe. Para tanto, será 

necessário: 

- Analisar as concepções de EA presentes nas propostas de formação continuada de 

professores; 

- Conhecer a dimensão ambiental na educação e se ela está presente nas propostas de 

formação continuada de professores; 

- Investigar como e quais são as concepções das propostas de formação continuada de 

professores; 

- Identificar as ações que atendem a formação continuada de professores sob a perspectiva 

ambiental. 

Para atingir tais objetivos, a abordagem metodológica desta pesquisa é de cunho 

qualitativo, pois se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado, como 

sentimentos, motivações e atitudes individuais, cujos dados obtidos são analisados indutivamente 

(GOLDENBERG, 2001).  

Além disso, seus métodos enfatizam o aspecto subjetivo da ação, de um conhecimento 

produzido pela relação entre pesquisador, pesquisado e conhecimento, o que propicia uma 
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compreensão profunda de certos fenômenos sociais, no estudo de suas origens e da razão de ser 

(HAGUETTE, 1997). 

O trabalho apoiado na pesquisa qualitativa, segundo Gil (2007), busca a totalidade e a 

simplicidade dos procedimentos. Para esse autor, é importante fazer uso de vários instrumentos 

de pesquisa e atingir um melhor aprofundamento teórico do objeto estudado.  

 Dessa forma, foi feito um levantamento bibliográfico sobre a formação de professores na 

perspectiva ambiental, a fim de fazer um quadro teórico. A partir das leituras, pude responder a 

alguns dos questionamentos e entender as particularidades do objeto de estudo. Pude entender 

sobre a concepção e a prática de Educação Ambiental, a partir de autores como Mauro 

Guimarães, Marcos Reigota, Enrique Leff, Tozoni-Reis. A abordagem da formação continuada 

de professores foi feita através de autores como Vera Maria Candau, Francisco Imbernóm, Ana 

Maria Falsarella, Donald Schön. No entanto, outras leituras ainda serviram de complemento para 

o entendimento da questão. 

Assim, a pesquisa foi desenvolvida no Estado de Sergipe, junto a Secretaria Estadual de 

Educação (SEED), a Secretaria Municipal de Educação de Aracaju (SEMED) e a Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), com a finalidade de conhecer as propostas de Educação Ambiental que 

tenham o enfoque voltado para a formação continuada de professores. Para isso, foi feita uma 

análise de documentos, tais como leis, projetos, relatórios anuais, dentre outros, cedidos por essas 

instituições ou por fontes eletrônicas. 

A escolha da amostra ocorreu através da intencionalidade, em que essas instituições foram 

selecionadas sob o critério de serem consideradas as principais instituições responsáveis pela 

formação do professor no Estado de Sergipe a nível municipal (SEMED), estadual (SEED) e 

federal (UFS). A SEED representada pelo Departamento de Educação tem a finalidade de 

assegurar o desempenho conjunto e integral dos órgãos que lhe são subordinados, de modo a 

garantir o funcionamento do ensino regular e supletivo, orientar técnica e funcionalmente as 

DRE's, DEA e Unidades Escolares, bem como participar da elaboração do Plano de Trabalho 

Anual, da proposta orçamentária e da formulação da Política Educacional da secretaria. 
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Como instituição formadora, a SEED desenvolve vários projetos para alunos, para 

professores e para toda a comunidade escolar. A abordagem desses projetos perpassa várias 

temáticas importantes para a formação do professor. No entanto, a escolha do que será trabalhado 

muitas vezes não surge da própria secretaria, por se tratar de projetos de parceria com objetivos 

predefinidos.  

No caso da SEMED, desenvolve ações voltadas para uma prática democrática em busca 

da qualidade social da escola pública, tanto que na rede pública municipal não existe a figura do 

diretor indicado politicamente, e sim do coordenador, eleito pelos alunos com idade acima de 14 

anos, professores, servidores e pais de alunos. Por meio dessa participação dos diferentes 

segmentos da comunidade escolar nas diversas discussões, seja de cunho administrativo, 

pedagógico ou financeiro, estabelece a prática da construção da cidadania que ultrapasse as 

paredes da escola.  

Com relação a formação continuada de professores, A SEMED disponibiliza um espaço 

onde são realizadas todas as atividades nesse âmbito, o Centro Municipal de Aperfeiçoamento de 

Recursos Humanos Professor Fernando Lins de Carvalho (CEMARH).  

Na UFS destaca-se o projeto de extensão “Sala Verde na UFS”, o qual consiste em um 

espaço definido, vinculado a uma instituição pública, que desenvolve projetos, ações e programas 

educacionais voltados à questão ambiental.  

Atualmente, o país dispõe de 390 Salas Verdes, das quais 45 foram implantadas no 

período 2000-2004 e as demais, em decorrência dos editais do MMA de 2004 a 2006 (BRASIL, 

2008). No Estado de Sergipe, as Salas Verdes estão presentes apenas no SEMEAR e na 

Universidade Federal de Sergipe (UFS). Nesta foi implantado com a finalidade de desenvolver 

ações que visem atitudes éticas de cidadania mediante a elevação da auto-estima em membros de 

uma comunidade que não tiveram acesso aos bens sociais, bem como auxiliar professores e 

jovens da comunidade civil organizada a investirem na sua formação pessoal e profissional 

(BRASIL, 2008). 

Para conhecer mais profundamente como tem sido desenvolvida a EA nessas instituições 

e se há um olhar sobre a formação de professores de forma contínua, foi realizada a entrevista do 



- 24 - 

 

tipo semi-estruturada com seis coordenadores de projeto das instituições participantes da 

pesquisa. 

Foi, então, elaborado um roteiro de entrevista para abordar os aspectos importantes, tais 

como: as concepções, os princípios e ações de EA presentes no processo de formação docente. 

Devido à natureza interativa presente na entrevista, ao se assemelhar a uma conversa, ela 

possibilita abordar temas complexos, onde o entrevistador está interessado a compreender o 

significado atribuído pelos entrevistados a eventos, situações, processos, entre outros 

(MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1999).  

Mas sem esquecer, como é atentado por Brandão (2002, p. 40) de que “a entrevista é 

trabalho, reclamando uma atenção permanente do pesquisador aos seus objetivos, obrigando-o a 

colocar-se intensamente à escuta do que é dito, a refletir sobre a forma e conteúdo da fala do 

entrevistado”.  

Dessa forma, Szymanski (2002) coloca que a entrevista face a face é essencial em uma 

situação de interação humana, com caráter reflexivo, garantindo ao entrevistado o direito de 

ouvir, de discordar e até de modificar suas proposições durante a entrevista. Por isso, a entrevista 

é do tipo semi-estruturada, que segundo Gil (1994), é uma entrevista não diretiva, exigindo do 

entrevistador um profundo conhecimento da personalidade humana e do conhecimento que se 

quer pesquisar.  

As entrevistas foram gravadas por meio de um MP3 e posteriormente transcritas, Os 

dados coletados foram agrupados e sua análise foi feita por meio de categorias. Essas categorias 

de análise proporcionam a discussão do objeto estudado. Pautamos o nosso estudo em três 

categorias, tais como: concepção e visões da EA, concepções e princípios da formação 

continuada de professores e a EA nas propostas de formação continuada de professores. Portanto, 

tais categorias de análise foram analisadas a partir dos depoimentos dos coordenadores de 

projeto, relacionando com o que foi pertinente no momento desta pesquisa. 

Versando sobre a Educação Ambiental na proposta de formação continuada de 

professores, a dissertação está estruturada em 03 (três) capítulos. O primeiro capítulo, “A 

Educação Ambiental e a prática docente”, de cunho teórico, traz um olhar sobre a questão 
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ambiental, discutindo as concepções e dimensão da Educação Ambiental, bem como a prática 

docente nesse campo, além de apresentar a EA no Estado de Sergipe, enfatizando a atuação do 

educador ambiental.  

Ao abordar sobre a formação de professores para agir sob a perspectiva ambiental, o 

segundo capítulo evidencia algumas temáticas como a formação docente, dando ênfase a 

formação continuada de professores e discute essa formação diante da dimensão ambiental na 

Educação. 

Dando continuidade, no terceiro capítulo, “A EA na formação continuada de professores” 

são analisados os dados da pesquisa obtidos nos documentos cedidos pelas instituições e também 

na entrevista, discutindo as categorias de análise. E, por fim são apresentadas algumas 

considerações finais como ponto de reflexão sobre a formação continuada de professores na 

perspectiva ambiental apresentada. Também foram traçados os caminhos pertinentes para 

trabalhos futuros norteadores da Educação Ambiental no processo de formação de professores. 
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CAPÍTULO 1 

__________________________________________ 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A PRÁTICA DOCENTE 

 

 

A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a 

preparação para a vida, é a própria vida. (Dewey, 1984) 
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CAPÍTULO 1 – A Educação Ambiental e a Prática Docente 

 

O objetivo deste capítulo é trazer o quadro da Educação Ambiental, na atualidade, 

partindo da discussão sobre a questão ambiental, os problemas que vem sido enfrentados, a 

concepção da Educação Ambiental, não se prendendo ao seu surgimento, mas podendo se 

reportar do breve histórico, principalmente no caso de Sergipe. Em seguida, tratará da dimensão 

ambiental na educação, bem como as práticas que vem sendo desenvolvidas, elencando as 

principais modalidades. E, por fim, trataremos do papel do Educador Ambiental, por considerar 

importante na formação do professor. 

 

1.1. A QUESTÃO AMBIENTAL 

A questão ambiental nos apresenta um modelo de sociedade que vem sofrendo 

transformações diante da universalidade dos problemas socioambientais. Apesar da importância 

de se discutir sobre a questão ambiental, ela foi conquistando o seu espaço de forma gradual, nos 

anos 70, por meio de cientistas e militantes ambientalistas que expressaram um conjunto de 

contradições entre o modelo dominante de desenvolvimento econômico-industrial e a realidade 

socioambiental.  

Logo, voltou-se a atenção para questões como a ecologia política, a questão demográfica, 

a questão ética e a relação entre desigualdade social e degradação ambiental, resultando na busca 

de um novo modelo de desenvolvimento. Para Loureiro (2008) essa busca, no ambientalismo, de 

novos padrões de civilização ecologicamente aceitáveis, deixa em segundo plano a análise crítica 

e histórica do modelo de sociedade atual. 

Para Guimarães (2009) a sociedade moderna está sendo influenciada pelo crescimento 

econômico, baseado na utilização ilimitada de recursos naturais, renováveis ou não, bem como na 

acumulação contínua de capitais e na produção ampliada de bens. Com isso, o que se vê é o ser 

humano cada vez mais se afastando da natureza, totalmente desintegrado do todo, na relação com 
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o ambiente, o que pode ocasionar alguns desequilíbrios ambientais, tais como: a poluição, a 

degradação do meio, a crise dos recursos naturais, energéticos e de alimentos, dentre outros.  

A crise ambiental tem exigido dos indivíduos uma reflexão sobre a problemática 

ambiental, discutir acerca da responsabilidade nesse processo de degradação e, como agir para 

não comprometer a qualidade de vida. Com isso, há uma forte pressão para que os cidadãos 

passem a reconsiderar os atuais modelos de interação com o entorno e a tomar uma posição mais 

crítica e comprometida no uso, na gestão e na conservação dos recursos naturais (GUTIÉRREZ 

PÉREZ, 1997).  

Contudo, não basta perceber a problemática ambiental, sem uma consciência crítica e 

ecológica. É importante que uma ação dita ambientalista, faça uso da prática de democratização 

da sociedade e de realização de um projeto social, político, econômico e cultural, alternativo ao 

capitalismo (LOUREIRO, 2008).  

A racionalidade econômica está diretamente ligada à crise ambiental, sendo necessária 

uma mudança na relação homem-natureza. Mais uma vez, Tozoni-Reis (2008) nos esclarece que 

essa relação é racional e dominadora, resultado da história das relações e das práticas sociais.  

Fala-se muito de meio ambiente, de natureza, da relação homem-natureza, ou melhor, da 

relação sociedade-natureza. Mas o que se percebe é uma visão antropocêntrica nesta relação, em 

que o homem se vê superior à natureza. Essa dominação que a sociedade exerce sobre os recursos 

naturais, nos leva a discutir que sociedade nós estamos construindo dia após dia. Uma sociedade 

meramente consumista, que não se preocupa com a natureza, ou uma sociedade que entende, não 

apenas fazer parte da natureza, mas que ela é a própria natureza.  

Essa problemática ambiental está ligada à história das relações dos homens com a 

natureza, sob os aspectos econômicos, políticos e sociais (TOZONI-REIS, 2008). Ao relacionar a 

problemática do meio ambiente, como um fenômeno socioambiental, observa-se que a questão 

ambiental vem alcançando vários campos da sociedade. Portanto, vários setores da sociedade 

estão em constante atuação para essa finalidade (GUIMARÃES, 2000). 
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Leff (2007) destaca a importância de analisar a questão ambiental sobre a produção de 

conhecimentos, bem como o saber ambiental emergente, diante de diferentes paradigmas 

científicos, e por meio disso, elaborar bases conceituais que permitam refletir as relações dos 

processos socioambientais e outra racionalidade produtiva. Pode-se falar de uma nova ética 

sócio-ambiental, atuante na relação homem-natureza. Para Tozoni-Reis (2008), pensar na 

formação de uma nova ética socioambiental é pensar em transformar e despertar a sociedade para 

um compromisso individual e coletivo com o meio ambiente. 

Diante disso, surgem as especialidades ou as chamadas disciplinas ambientais. Porém, 

esta orientação interdisciplinar, referente a objetivos ambientais, não autoriza a constituição de 

um novo objeto científico – o ambiente – como domínio generalizado das relações sociedade-

natureza (LEFF, 2007). No entanto, o campo da Educação vem se destacando na atuação sobre a 

questão ambiental. Esse processo favorece uma sensibilização sobre a problemática ambiental.  

Nessa perspectiva é que se insere o campo da Educação Ambiental, como uma proposta 

de formação da cidadania que engloba uma nova dimensão planetária. Para tanto, a questão 

ambiental incorpora, na concepção de educação, a preocupação com a qualidade ambiental, ou 

seja, traz à tona a relevância do papel da Educação Ambiental na sociedade (GUIMARÃES, 

2000). 

 

1.2. CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Ao afirmar que a Educação Ambiental é um processo centrado na questão ambiental, é 

importante pensar que, historicamente, o termo “Educação Ambiental” sofreu diversas 

classificações, as quais demonstraram as concepções das práticas e reflexões pedagógicas, 

relacionadas à questão ambiental.  

Durante certo tempo, a EA era vista somente pelo seu lado preservacionista, sem levar em 

consideração a totalidade dos componentes sociais, ecológicos, culturais, econômicos e políticos. 
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Hoje, possibilita encontrar vários conceitos para a Educação Ambiental, como por exemplo, o 

conceito de uma educação que é popular, crítica, política, comunitária, formal e também não 

formal. Ou ainda, o conceito de que a Educação Ambiental nada mais é que um processo de 

aprendizagem longo e contínuo. 

É bom esclarecer que a EA não é ensinar Ecologia, nem apenas descrever os problemas 

ambientais. Vai muito além, pois a EA nos remete pensar sobre a convivência mútua entre a 

natureza e o ser humano. Um ser social, político, cultural e científico deve ser incentivado a 

participar ativamente da resolução dos problemas, no seu contexto de realidades específicas 

(REIGOTA, 1998). 

Diante disso, entende-se a educação como um processo social que visa uma diversidade 

de práticas de formação de sujeitos. Essa diversidade é resultado da história social do campo 

educativo. Reigota (2004) nos esclarece que a Educação Ambiental é uma proposta que altera 

profundamente a educação, pois visa não só a utilização racional dos recursos naturais, mas 

também a participação dos cidadãos nas discussões e decisões sobre a questão ambiental.  

Muitos estudiosos discutem sobre a assertiva: “toda educação é ambiental, assim, toda 

educação ambiental é simplesmente, educação”. No entanto, a ideia de a Educação incluir a 

Educação Ambiental, dificilmente poderá reduzir toda a diversidade dos projetos educativos a 

uma só idéia geral e abstrata de educação. Leff (2007) acredita que esta afirmativa contraria a 

idéia da especificidade ambiental na educação, sob uma nova epistemologia do saber ambiental e 

destaca que esse saber está num processo de construção, que depende, tanto do contexto 

ecológico como do sociocultural.  

Outrora, a expressão Educação Ambiental vem se massificando, por seu significado ser 

pouco claro entre educadores e, principalmente, entre a população em geral, sendo muitas vezes 

confundido com o ensino de Ecologia (GUIMARÃES, 2009). Entretanto, esse processo de 

aprendizagem exerce um importante papel de estimular a percepção da integração do ser humano 

com o meio, o que resulta numa interdependência de todos os elementos da natureza.  

Nesse sentido, a Educação Ambiental, de acordo com Reigota (2004), é realizada a partir 

da concepção que se tem de meio. Ele afirma que o meio ambiente é o lugar determinado ou 
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percebido, onde os elementos naturais e sociais estão em relações dinâmicas e em interação. 

Essas relações implicam processos de criação cultural e tecnológica, como também processos 

históricos e sociais de transformação do meio natural e construído. 

Numa perspectiva sociológica, o autor acrescenta que o meio ambiente é uma 

representação social que equivale a um conjunto de princípios, construída interativamente, e 

compartilhada por diferentes grupos que através dela, compreende e transforma sua realidade. Ele 

afirma que “a partir das representações sociais de meio ambiente dos professores, podemos 

caracterizar suas práticas pedagógicas cotidianas, relacionadas com este tema” (REIGOTA, 2004 

p.70).  

Com a evolução da humanidade, Guimarães (2009) pontua que os seres humanos foram se 

isolando em relação à natureza, utilizando-se do meio ambiente para dominação, colocando-o a 

serviço do homem.  

Há a necessidade de uma Educação Ambiental, que considere comunidade, política e 

transformação, além da preservação dos meios naturais que incorpore aspirações dos grupos, que 

consubstancie lutas efetivas na direção da diversidade, em todos os níveis e em todos os tipos de 

vida do planeta. Portanto, trata-se da luta por uma nova educação (CASCINO, 2003).  

No entanto, a Educação Ambiental, às vezes, vem sendo feita de forma pontual, onde 

alunos e professores são submetidos a conhecer somente espaços naturais, deixando de lado 

trabalhos geralmente urgentes e necessários em suas próprias comunidades, problematizando 

questões ambientais do seu entorno. Então, essa fragmentação é sinônima da incompreensão da 

necessária complexidade do debate ambientalista (CASCINO, 2003). 

Diante disso, Tozoni-Reis (2008) enfatiza que a EA deve ser realizada por meio da 

conscientização dos indivíduos, a qual representa um processo de reflexão histórica e ação 

concreta que articula conhecimentos e valores para a transformação da relação homem-natureza. 

Esse processo de conscientização, segundo Freire (1992), está inserido na relação de 

conhecimento da realidade com a ação de transformar essa realidade. 

1.3. A DIMENSÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO 
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Ao abordar o ambiente na Educação básica, deve-se pensar numa nova orientação 

educacional, pois requer uma educação ambiental que não esteja voltada simplesmente no 

entendimento da Ecologia, favorecido simplesmente por professores de disciplinas como 

Biologia e Geografia. Mas, uma proposta mais ampla da educação que “[...] reivindica e prepara 

os cidadãos para exigir justiça social, cidadania nacional e planetária, autogestão e ética nas 

relações sociais e com a natureza” (REIGOTA, 1998 p.10). 

Nessa perspectiva, o ensino ultrapassa os limites da transmissão de conhecimento e se 

utiliza da reflexão. Para implementar a Educação Ambiental como processo de aquisição e 

construção do conhecimento, é importante compreender suas diferentes percepções. Krasilchick 

(1986) cita algumas delas como disciplina, componente da educação geral, abordagem 

educacional, educação para o ambiente, educação com o ambiente e a educação para e com o 

ambiente.  

Essa diversidade de percepções está ligada ao ponto de vista que se tem sobre a dimensão 

ambiental na educação. Podemos destacar a visão preservacionista, a visão conservadora e a 

visão crítica/emancipatória. 

A visão preservacionista, segundo Araujo (2004), sensibiliza afetivamente o ser humano 

para uma relação de proteção e preservação dos recursos naturais, o que favorece para a redução 

dos problemas ecológicos. 

Para Dias (2003) trata-se de uma visão exclusiva, ingênua e desatualizada cientificamente, 

que ainda confunde ecologia com Educação Ambiental. Com isso, os professores são estimulados 

a desenvolver atividades reducionistas junto aos seus alunos, a bater na tecla da poluição, do 

desmatamento, do efeito estufa, da camada de ozônio, ou então fazer horta, plantar árvore no dia 

da árvore ou do ambiente, catar latinhas de alumínio e reciclar papel artesanalmente. 

Com abordagem descritiva e classificatória dos processos naturais, a visão 

preservacionista, segundo esse mesmo autor, desconsidera a complexa interação entre homem-

ambiente, sociedade-natureza. 
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Essa visão romântica do ambiente, de qualquer maneira possibilitou um avanço da 

dimensão ambiental na sociedade. Ela influenciou e definiu o conceito de políticas públicas 

ambientais e alimentou a ideologia dos movimentos ambientalistas que se seguiram. 

No caso do Brasil, a política ambiental brasileira nasceu e se desenvolveu nos últimos 

quarenta anos, como resultado da ação de movimentos sociais locais e de pressões vindas de fora 

do país. O modelo da política ambiental brasileira elaborada a partir da Conferência de 

Estocolmo tinha como pilares: o controle da poluição e a criação de unidades de conservação da 

natureza (SOUZA, 2005). 

Muitos autores afirmam que a EA Conservadora é incapaz de transformar a realidade 

socioambiental, por ser despolitizada e sem contextualização social, econômica e cultural. Além 

disso, seu enfoque ecológico se destaca na transmissão de conhecimentos e valores 

ecologicamente corretos. 

A visão conservadora difere da preservacionista, ao superar a proposta ecológico-

naturalista e inserir a discussão dos vários problemas sociais na produção de conhecimento. 

Carvalho (2001) acredita que uma visão extremamente conservadora no movimento 

ambientalista, proporcionou uma relevância da EA na sociedade, o que trouxe valor para essa 

dimensão em nossa cultura. Contudo, a EA desenvolvida nas escolas, limitada aos aspectos 

conservacionistas, ainda estava pautada em ações bastante pontuais. 

Apesar de ser inicialmente desenvolvida de forma pontual e limitada essa dimensão sob a 

visão preservacionista e também conservadora trouxe muitas contribuições no campo da 

Educação.  

No entanto, a política ambiental ideal seria aquela que incorporasse as diversas dimensões 

da vida humana em sociedade, o que inclui as suas dimensões sociais, ambientais, políticas e 

econômicas. A dimensão ambiental deve, por isso, integrar de forma relevante a política de 

desenvolvimento das nações em geral. Deve-se combinar a perspectiva ambiental com outras 

perspectivas críticas baseadas na preocupação com os direitos humanos, com os valores da 

autonomia nacional e da identidade cultural dos povos (SOUZA, 2005). 
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Esse ponto de vista nos faz pensar na EA para além da visão conservadora, rompendo 

com a lógica do reducionismo científico que impede os docentes de adotarem a Educação 

Ambiental Crítica como uma postura epistemológica. Por seu caráter político, essa visão pode 

contribuir para o processo de emancipação dos sujeitos, potencializando-os para a ação 

transformadora. 

Tozoni-Reis (2008) nos diz que a tendência da Educação Ambiental crítica é tematizar 

não apenas o ambiente natural, mas também os aspectos socioambientais dessa relação. Essa 

autora nos esclarece sobre o pensar a EA como a própria educação, a qual toma dois rumos: a EA 

crítica e a EA a-crítica.  

Enquanto a EA crítica é entendida como processo político de apropriação crítica de 

conhecimentos, atitudes, valores e comportamentos para a construção coletiva e participativa de 

uma sociedade sustentável. A EA a-crítica está voltada para uma simples transmissão de 

conhecimentos técnico-científicos sobre os processos naturais (preservacionista), ou ainda para a 

mudança de comportamentos considerados “ambientalmente incorretos” (conservadora). 

A EA crítica visa à transformação social, ao problematizar a realidade com o intuito de 

sua transformação. Segundo Guimarães (2004), essa visão crítica é emancipatória e 

transformadora que objetiva um processo educativo de intervenção da realidade para a 

transformação da crise socioambiental. 

A educação ambiental crítica/transformadora reflete sobre o educar para transformar 

significa romper com as práticas sociais, contrárias ao bem-estar público, à equidade e à 

solidariedade, estando articulada, necessariamente, às mudanças éticas que se fazem pertinentes 

(LOUREIRO, 2004). 

Outra característica da EA crítica é o fato dela ser emancipatória ao abordar uma 

educação libertadora, politizada, ao contrário de uma educação com uma visão reducionista e 

parcial da realidade (LIMA, 2004). 
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Essa dimensão da educação busca incentivar uma maior participação dos brasileiros nas 

discussões sobre as políticas públicas e os movimentos sociais que estão voltados para a 

resolução de problemas ambientais (TREIN, 2008). 

Portanto, a Educação Ambiental para a sustentabilidade é uma educação política, 

democrática, libertadora e transformadora. Nesse sentido, a Educação Ambiental crítica é uma 

escolha que tem como ponto de partida compreender que vivemos numa sociedade 

ecologicamente desequilibrada e socialmente desigual, construída ao longo dos anos (TOZONI-

REIS, 2008). 

A Educação Ambiental Crítica vem interferir sobre a realidade e seus problemas 

socioambientais, o que contribui na transformação da sociedade atual (GUIMARÃES, 2004). 

Essa dimensão age na formação do ser humano como ser individual e social, negando a dualidade 

sociedade-natureza (CARVALHO, 2004). 

 

1.4. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A PRÁTICA DOCENTE 

 

A discussão em torno da prática docente é uma preocupação constante, quando se tem 

como pano de fundo a prática e o contexto escolar. Segundo Schneider (2002), é importante que 

o professor atue de forma reflexiva, indagando-se o porquê e como trabalhar determinados 

conteúdos. Para essa autora, é importante também identificar o perfil do aluno, para que esses 

conteúdos sejam realmente significativos.  

A prática profissional desenvolvida sob a perspectiva reflexiva, não é uma prática que se 

realiza somente obtendo o conhecimento teórico e desconsiderando o contexto social no qual 

ocorre. Essa prática atribui ao professor, um papel ativo na formulação dos objetivos e meios de 

trabalho, como Pimenta e Gedhin (2002) afirmam ser indiscutível a contribuição desta 

perspectiva, em que o professor é pesquisador de sua própria prática, entendendo que tais 
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docentes também têm teorias que possam contribuir para a construção do conhecimento sobre o 

ensino.  

Freire (1998, p.14) enfatiza que “faz parte da natureza da prática docente, a indagação, a 

busca e a pesquisa”. Para Schneider (2002, p.3) é “uma atitude diária de professor e aluno e 

constitui-se um instrumento para a construção de conhecimentos para ambos”. A dimensão 

ambiental favorece esse caminho da pesquisa no ensino, na relação professor-aluno na escola. 

Para inserir a Educação Ambiental na escola não significa transformá-la numa disciplina 

de conteúdos formais a serem transmitidos, mecânica e a-criticamente, aos alunos. Por outro lado, 

é importante lembrarmos que a escola, para cumprir sua função social de acesso aos educandos 

aos conhecimentos historicamente produzidos, precisa garantir condições concretas – através de 

ações educativas instigantes e inovadoras – para que esses conhecimentos sejam por eles 

apropriados.  

A superação da Educação Ambiental como disciplina, que já está consolidada entre os 

educadores ambientais mais críticos, traz como paradigma de organização curricular para a 

temática ambiental a interdisciplinaridade (TOZONI-REIS, 2008). 

Pedrini (2000) reconhece que a Educação Ambiental, por ter uma estrutura 

multidisciplinar com linguagem interdisciplinar, possibilita ao educando desenvolver novos 

valores e condutas na relação com o ambiente. 

Dias (2003) afirma sobre a Educação Ambiental como uma ciência transversal, em que 

suas temáticas podem ser trabalhadas de maneira interdisciplinar, pela natureza complexa do 

ambiente, em face das interações de fundo ecológico, político, social, econômico, ético, cultural, 

científico e tecnológico. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96, em seu artigo 28, a Educação 

Ambiental, tratada como tema transversal, deverá ser desenvolvida como uma prática educativa 

integrada, contínua e permanente. E essa proposta de transversalidade, ou seja, da Educação 

Ambiental perpassar todas as disciplinas do currículo escolar, é também discutida nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN). 
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A EA trabalha com o objetivo de (re) construir valores e condutas socioambientais 

voltados para a melhoria da relação meio ambiente-ser humano. Para Leff (2001), o papel da EA 

é articular o educando ao conhecimento, desenvolver além do pensamento crítico, o pensamento 

reflexivo sendo, então, capaz de combater condutas automatizadas, o pragmatismo e o 

utilitarismo tão presentes no mundo moderno.  

Nesse contexto, trabalhar com EA consiste em tornar aptos os seres humanos a enfrentar 

as diversas situações da sociedade. Várias são as formas de desenvolver a EA, na tentativa de 

resolver os problemas ambientais. Para isso, é relevante se trabalhar as questões ambientais com 

uma visão holística, ou seja, de maneira a considerar as diversas faces que integram uma 

problemática socioambiental, tais como: a face socioeconômica, a política, a cultural, a histórica 

e a ecológica.   

Pedrini (2000) argumenta que a EA, como um conhecimento social que caracteriza por ser 

multidisciplinar estruturalmente, possui uma linguagem interdisciplinar e ações 

transdisciplinares. Ela objetiva que o educando desenvolva novos valores, hábitos, condutas e 

ações na relação com o ambiente, considerado em toda a sua totalidade e complexidade. 

 

A diferença entre os conceitos de disciplinaridade, multidisciplinaridade, 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade está na idéia de integração e 

de totalidade com referenciais teórico-filosóficos diferentes. Tentar uma 

organização de ensino interdisciplinar ou transdisciplinar é diferente da 

organização multidisciplinar e muito diferente da organização de ensino 

disciplinar. No entanto, podemos observar que esses conceitos se 

misturam e são tidos como praticamente idênticos (TOZONI-REIS, 2008 

p.87).  

 

Observa-se que a idéia da interdisciplinaridade cada vez mais está presente nas discussões 

de Educação Ambiental, como um princípio metodológico ou um paradigma educativo. A 

interdisciplinaridade surgiu como uma possibilidade de superar a dicotomia entre teoria e prática. 

A partir disso, percebe-se que a interdisciplinaridade aborda essa relação teoria e prática, numa 
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visão de totalidade, com a finalidade de quebrar a rigidez das disciplinas ao se isolarem em suas 

especialidades (TOZONI-REIS, 2008).  

De acordo com Leff (2007) a interdisciplinaridade vem sendo vista, não só como um 

método e uma prática para a produção de conhecimentos, e sim com o intuito de estabelecer 

intercâmbios teóricos entre as ciências e de fundar novos objetos científicos. Mas nem sempre foi 

assim, pois as discussões, acerca da interdisciplinaridade, ganharam destaque nos anos de 1970.  

Tozoni-Reis (2008 p.152) pontua que a “interdisciplinaridade não significa apenas a 

articulação formal entre as disciplinas hoje existentes, mas exige uma definição paradigmática”, 

ou seja, diante de questões tanto sociais como políticas, atua de forma interdisciplinar para se 

deparar com vários desafios no campo do ensino, pesquisa e extensão.  

Para Japiassú (1976) é importante distinguir os termos: interdisciplinar, multidisciplinar e 

pluridisciplinar. Segundo o autor, o termo multidisciplinar trata de uma simples justaposição, 

num trabalho determinado, dos recursos de várias disciplinas, sem implicar, necessariamente, um 

trabalho coordenado e de equipe, em que o objeto é estudado sob diferentes ângulos. A solução 

de um problema só exige informações de duas ou mais especialidades ou setores de 

conhecimento, sem contribuir para a modificação ou enriquecimento da disciplina que as utiliza.  

Ainda esse mesmo autor aborda o termo pluridisciplinar como a justaposição de diversas 

disciplinas com cooperação entre elas, que visa à construção de um sistema de um só nível e com 

objetivos distintos. E o termo interdisciplinar se “[...] caracteriza pela intensidade das trocas entre 

os especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas, no interior de um projeto específico 

de pesquisa.” (JAPIASSÚ, 1976, p. 74-75). 

As práticas interdisciplinares são necessárias para compreender a articulação dos efeitos 

gerados pela relação de fenômenos naturais, de fatores tecnológicos, de mecanismos econômicos 

e de condições políticas e institucionais, sobre uma problemática ambiental. Diante disso, cada 

especialista pode interpretar os aspectos mais significativos da sua área e formular conhecimentos 

úteis para entender e transformar essa problemática (LEFF, 2007). 
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Para tanto, o intercâmbio de idéias que gera esse processo interdisciplinar faz com que 

surjam perguntas a partir de uma especialidade para outras, o que pode proporcionar 

reformulação de problemas que não surgem do desenvolvimento interno dos paradigmas das 

ciências e do saber disciplinar normal, o que resulta no desenvolvimento do conhecimento 

ambiental. Pode-se dizer que essa prática interdisciplinar é eficiente no diagnóstico e na 

resolução de problemas concretos (LEFF, 2007). 

No entanto, por meio dessas práticas interdisciplinares, há dificuldades do diálogo e da 

comunicação intersubjetiva existente entre os especialistas. Isso vem gerando obstáculos para a 

produção de uma visão holística dos processos ambientais, a partir dos pontos de observação de 

cada especialista e também de seus interesses disciplinares. 

Por outro lado, a transdisciplinaridade é um processo de intercâmbio entre diversos 

campos e ramos do conhecimento científico, onde ocorre a transferência de métodos, conceitos e 

termos de um campo e assimilado por outro, o que pode levar a um processo contraditório de 

avanço/retrocesso do conhecimento, característico do desenvolvimento das ciências (LEFF, 

2007). 

Esse mesmo autor acredita que os efeitos negativos desse processo provocam a falta de 

conhecimento dos objetos específicos das ciências e dos campos de aplicação de seus 

conhecimentos, além da transgressão dos significados teóricos e práticos de seus conceitos. E os 

efeitos positivos acabam estimulando uma melhor compreensão da interação dos processos 

ecossistêmicos, geográficos, econômicos, culturais e sociais que caracterizam a problemática 

ambiental. 

No caso da multidisciplinaridade, segundo Tozoni-Reis (2008), trata-se do trabalho 

conjunto entre disciplinas e professores, no qual abordam temas comuns, utilizando algumas 

vezes a mesma bibliografia, mesmas técnicas de ensino e procedimentos de avaliação.  

Para Leff (2007) a especificidade de cada disciplina se torna necessária para um programa 

multidisciplinar de pesquisas, pois é capaz de gerar os conhecimentos que propiciem formas 

alternativas de aproveitamento sustentável dos recursos naturais. Então, cada especialista faz uso 
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de seus conhecimentos, métodos e instrumentos, em virtude de produzir tanto explicações 

científicas, como as inovações tecnológicas concretas. 

Portanto, na multidisciplinaridade ocorre uma justaposição de disciplinas, enquanto na 

transdisciplinaridade e na interdisciplinaridade buscam um novo paradigma para a educação, 

assim como em outras áreas. Tozoni-Reis (2008) apresenta a transdisciplinaridade, como a forma 

de conhecimento e a interdisciplinaridade como o método.  

A partir de estratégias epistemológicas para a articulação das ciências no campo ambiental 

e os processos inter e transdisciplinar de conhecimentos, pode-se ter uma explicação mais 

concreta da crise ambiental, gerada pela racionalidade econômica. E com isso, esses intercâmbios 

teóricos resultam num trabalho imprescindível para apreender e resolver problemas ambientais 

(LEFF, 2007).  

Para a construção de uma racionalidade ambiental, esse autor afirma que é preciso que 

ocorra uma transformação nos paradigmas científicos tradicionais e, também, uma produção de 

novos conhecimentos, o diálogo, hibridação e integração de saberes, bem como a colaboração de 

diferentes especialidades, propondo a organização interdisciplinar do conhecimento para o 

desenvolvimento sustentável. 

Não podemos esquecer que toda a prática educativa ambiental traz, para a sua formação, 

todos os condicionantes sócio-históricos dessas atividades. Logo, a dimensão ambiental das 

relações sociais exige dos profissionais dessa área, uma função social que possa integrar os 

conhecimentos e a cultura com a formação socioambiental de cada pessoa (TOZONI-REIS, 

2008). 

Para tanto, a LDB expressa que o ensino deve ser ministrado, com base no princípio de 

valorização da experiência extraescolar e vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 

práticas sociais (BRASIL, 1996). Contudo, observa-se que a nossa educação permanece, em sua 

essência, radicalmente formal, muitas vezes esquecendo as vivências que o aluno traz, fruto de 

suas experiências informais e/ou não-formais de aprendizagem. Para tanto, a Educação 

Ambiental também pode ser realizada sob três modalidades: Formal, Não-formal e Informal. 
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A Educação Formal, a chamada escolar ou oficial é aquela desenvolvida, principalmente, 

no espaço físico das escolas e universidades. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) a definiu como sendo: 

 

[...] 2. Educação oferecida pelos sistemas formais de ensino em escolas, 

faculdades, universidades e outras instituições [...] 3. Tipo de educação 

ministrada numa seqüência regular de períodos letivos, com progressão 

hierárquica estabelecida de um nível a outro, compreendendo desde o 

nível pré-escolar até o nível superior universitário e orientado até a 

obtenção de certificados, graus acadêmicos ou títulos profissionais, 

reconhecidos oficialmente. 4. [...] Sua finalidade é a aquisição de 

conhecimentos gerais e o desenvolvimento das capacidades mentais 

básicas. [...] Segue normas e diretrizes determinadas pelo governo federal 

[...] (INEP, 2008). 

 

Na Educação Informal, não há a intenção pedagógica de formar cientificamente um 

cidadão, e seu conhecimento é adquirido através das experiências diárias em casa, no trabalho e 

no lazer, como teatros, parques, shoppings e em quaisquer outros lugares, onde se possam 

absorver os costumes, as tradições e os saberes de um grupo social, seja no convívio com a 

família ou com os amigos.  

De acordo com o INEP, trata-se de um: 

 

1. Processo de aprendizagem contínuo e incidental que se realiza fora do 

esquema formal e não-formal de ensino. 2. Tipo de educação que recebe 

cada indivíduo durante toda sua vida ao adotar atitudes, aceitar valores e 

adquirir conhecimentos e habilidades da vida diária e das influências do 

meio que o rodeia [...] 3. Processo educativo assistemático que... resulta 

no desenvolvimento de conhecimentos e valores. 4. [...] Um processo 

permanente e não organizado (INEP, 2008). 
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O diferencial da Educação Não-Formal está no fato de ser organizada e sistemática, 

apesar de normalmente ocorrer fora do espaço escolar. Bento (2007) a define como qualquer 

tentativa educacional organizada, realizada fora do espaço escolar e que proporciona a 

aprendizagem de conteúdos comuns à escolarização formal a subgrupos particulares da 

população. 

Pela definição do INEP, compreende: 

 

1. Atividades ou programas organizados fora do sistema regular de 

ensino, com objetivos educacionais bem definidos. 2. Qualquer atividade 

educacional organizada e estruturada que não corresponda exatamente à 

definição de “educação formal”. [...] 4. Tipo de educação ministrada sem 

se ater a uma seqüência gradual, não leva a graus nem títulos e se realiza 

fora do sistema de Educação Formal e em forma complementar [...] 

(INEP, 2008). 

 

Quando se fala em Educação não-formal, instintivamente, busca-se compará-la à 

Educação Informal e, muitas vezes, erroneamente, elas são colocadas como sinônimas. Pois, 

segundo Gohn (1999) a intencionalidade da ação é fator determinante para diferenciá-las, ao 

passo que nas práticas educativas não-formais há o objetivo maior de transmitir determinados 

conhecimentos utilizando para tal, artifícios didáticos; enquanto que a educação informal 

acontece de maneira espontânea, com objetivo maior de socializar o indivíduo no meio sócio-

cultural em que ele está inserido. 

Outro equívoco é considerar a educação não-formal oposta à formal, como se o escolar 

não pudesse aceitar o extra-escolar – o que contraria a própria disposição da LDB. Na verdade, as 

duas modalidades não se substituem nem disputam, mas se complementam, através de relações 

da escola com a comunidade e seus espaços. Existem diferenças muito sensíveis entre essas duas 

modalidades, quanto à organização e estrutura. Todavia, isso só aumenta a sua 

complementaridade. 
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Com isso, a educação formal tem objetivos claros e previamente definidos, baseados em 

diretrizes curriculares determinadas em nível nacional e se realiza na escola, isto é, num espaço 

marcado pela formalidade e regularidade. Enquanto isso, a educação não-formal, mesmo sendo 

organizada e sistematizada, se faz em múltiplos espaços, marcados pela informalidade, 

eventualidade e descontinuidade, além de ser menos burocrática e hierárquica, permitindo uma 

flexibilidade, tanto em relação ao tempo, quanto à criação de seus espaços.  

Vale ressaltar que a Educação Ambiental é uma dimensão a ser incorporada ao processo 

educacional, trazendo transformações do conhecimento, valores e atitudes. E ela se insere como 

proposta para a construção da cidadania planetária (GUIMARÃES, 2000). 

 

1.5. A EA NO ESTADO DE SERGIPE 

No Brasil, o Governo Federal vem se mostrando cada vez mais preocupado com esse tipo 

de formação, a formação continuada de professores, promovendo, então, a criação de programas 

que contemplem este campo. Juntamente com o Ministério de Educação (MEC) e o Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), ele vem criando e sugerindo programas de formação para os 

professores. O que se observa no estado de Sergipe é a existência de várias instituições públicas e 

particulares que promovem essa formação. Porém, nesta pesquisa tomamos como base somente 

as instituições públicas por se tratar de um cumprimento legal, isto é, de uma política nacional. 

Segundo a Constituição Federal, a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) e, 

mais recentemente, a Política Estadual de Educação Ambiental de Sergipe rezam que a Educação 

Ambiental deve ser concebida em todos os níveis e modalidades de ensino, isso quer dizer, que 

inclui a formação de professores.  

A PNEA foi promulgada no Brasil, ainda na década de 1990, a partir da lei 9.795/99 que 

rege todas as práticas educativas relacionadas à EA, o que teve um grande significado político. 

Vale ressaltar que a EA no ensino formal, ou seja, na educação escolar, deve ser desenvolvida 

nos currículos das instituições de ensino, contemplando a educação básica, a educação superior, a 

educação especial, a educação profissional, e educação de jovens e adultos (BRASIL, 1999). 
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Quando se trata de educação superior, entende-se toda formação profissional seja inicial 

ou continuada. O que vemos nos currículos dos cursos de graduação é uma deficiência na 

abordagem da EA, com atividades isoladas nesse âmbito que não leva a reflexão necessária. Na 

formação continuada de professores podem ser abordadas diversas temáticas, diante da 

necessidade de cada professor em exercício. 

No estado de Sergipe, as iniciativas de EA surgiram a partir do ano de 1989, quando um 

setor de Educação Ambiental foi criado na Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). No ano de 1991, foi assinado um 

protocolo de intenções entre a ADEMA (Administração Estadual de Meio Ambiente), a 

EMSURB (Empresa Municipal de Serviços Urbanos), o IBAMA, a UFS, e a SEED visando as 

realizações de ações conjuntas de EA.  

Em 1992, formou-se a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental sob a 

coordenação do IBAMA. Com isso, decidiu-se trabalhar na formação de agentes multiplicadores 

em Sergipe. As ações foram desenvolvidas por meio de cursos promovidos pela Secretaria de 

Estado de Educação. Ainda nesse mesmo ano, foi realizado o 1º Curso de Formação Ambiental 

para professores da rede pública de ensino. A partir disso, vários outros projetos começaram a ser 

elaborados e executados nas escolas, além de acontecer o I Encontro de Professores 

Sensibilizados em EA do Estado de Sergipe. Durante o evento, técnicos do IBAMA e da SEED 

idealizaram a criação da Rede de Educação Ambiental de Sergipe, com o objetivo de 

implementar ações formais e informais de EA no estado. 

Diante disso, a SEED elaborou o Programa Estadual de Educação Ambiental em 2003. 

Ainda neste ano, surgiu o programa “Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas”, que se trata de 

uma ação nacional, em parceria com as escolas sergipanas. Dentro desse programa, ocorre a 

Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, com a finalidade de envolver os 

adolescentes nas discussões ambientais, criando redes de juventudes e ações permanentes nas 

escolas, tais como a criação da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola e da 

Agenda 21 Escolar. 
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Entre os anos 2008 e 2009 foi bastante discutida a Política Estadual de Educação 

Ambiental. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH) 

estabeleceu diretrizes, conteúdos, linhas de ação e outros elementos indispensáveis à execução 

desta política. A lei foi então aprovada e divulgada em junho de 2010, sendo considerado um 

marco importante para a Educação Ambiental no estado de Sergipe, o que propiciou a criação e a 

articulação de programas que possam viabilizar as práticas de EA em nível formal e informal. 

A EA vem se constituindo como prática socioeducativa e como política pública, 

entretanto, ela não tem sido uma realidade em muitas escolas e, muitas vezes, encontra-se 

fragilizada, por ser realizada de forma pontual e conservadora. Cabe então ressaltar a importância 

de discussões nesse âmbito para que ocorram transformações sociais efetivas, não ficando 

somente na teoria das leis ou de outros documentos aprovados em conferências, mas levando a 

reflexão e a ação para estruturar mudanças. 

 

1.6. O PAPEL DO EDUCADOR AMBIENTAL 

Um dos desafios a serem enfrentados é o processo de formar os professores, para 

desenvolverem sua atividade docente, inserida na dimensão ambiental. Para uma postura crítica, 

transformadora e emancipatória, é necessário um educador que seja consciente de suas práticas 

educacionais e procure o envolvimento dos educandos, e assim, sejam capazes de transformar a 

realidade.  

O desafio para quem deseja realizar a Educação ambiental é, segundo Sorrentino (1999), 

o da sensibilização, da mobilização do grupo para o enfrentamento e solução de problemas, a 

construção de situações, jogos, simulações que nos permitam exercitar nossa capacidade de 

trabalho interdisciplinar e intersaberes, construindo conhecimentos e procedimentos que nos 

preparem para a tomada de decisões, sobre os grandes impasses com que nos deparamos 

(CHARLOT, 2005). 
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Por tanto, o papel didático do professor para ser consistente precisaria, ainda, promover o 

diálogo entre os alunos e o conhecimento, independentemente do recurso utilizado na sua 

aquisição. 

Na escola, a abordagem do meio ambiente tem um papel articulador dos conhecimentos, 

nas diversas disciplinas, no momento em que os conteúdos são ressignificados. As práticas 

educativas, articuladas com a problemática ambiental, não devem ser vistas como um adjetivo, e 

sim como parte componente de um processo educativo que reforce um pensar da educação, 

orientado para refletir a EA, num contexto de crise, de crescente insegurança e de incerteza, face 

aos riscos produzidos pela sociedade global, o que, em síntese, pode ser resumido como uma 

crise de um modelo de sociedade (JACOBI, 2005). 

Nessa percepção de escola, o educador passa a praticar uma abordagem interdisciplinar, 

objetivando superar a fragmentação do conhecimento e unir o conhecimento científico (teórico e 

prático) com o do senso comum. Portanto, esse é o enfoque almejado pela EA, que permite os 

seres humanos compreenderem sua realidade de forma mais globalizada e assim tornando-se 

aptos a transformá-la.   

Para perceber as questões ambientais, em sua dimensão sócio-político-econômica, exige 

do professor a formação do conhecimento ambiental na sua visão holística e, para tanto é 

necessário que o educador, no seu discurso, busque integrar o ser humano e a natureza.  Penteado 

(1997, p.56) cita que “é possível e preciso contribuir para a formação de pessoas capazes de criar 

e ampliar espaços de participação na tomadas de decisões de nossos problemas socioambientais”.  

Diante de uma sociedade capitalista em que vivemos, na qual o aluno se torna um mero 

reprodutor, deve-se pensar num profissional criativo, participativo e que responda as exigências 

sociais da sua profissão (DEMO, 1991). Reigota (1998) nos diz que a EA a nível escolar, deve 

priorizar o ambiente onde vive o aluno. Contudo, a problemática ambiental, fora do seu 

cotidiano, não deve ser considerada “pois não devemos esquecer que estamos procurando 

desenvolver, não só a consciência e participação como cidadão brasileiro, mas também como 

cidadão planetário” (REIGOTA, 1998 p. 27). 
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A temática ambiental exige novas percepções e novas estratégias educativas de formação 

dos educadores, em geral. Para formar profissionais que atuem na Educação Ambiental é 

evidente que é preciso uma reformulação nos currículos de muitos cursos de graduação de 

instituições de ensino superior, principalmente naqueles que propiciem a formação de educadores 

ditos ambientais (TOZONI-REIS, 2008).  

Essa autora nos esclarece que a formação de um educador ambiental vai além de um curso 

de graduação, pois essa formação pode até ser sistematizada, mas o princípio metodológico 

básico é a interdisciplinaridade, isto é, a integração de disciplinas de diferentes áreas do 

conhecimento, a relação teoria e prática, ensino, pesquisa e extensão. 

O educador ambiental é desde aquele que exerce atividades sistematizadas de Educação 

Ambiental até aquele que em sua prática profissional tem possibilidades de desenvolver a 

dimensão educativa presente em todas as relações humanas. Podemos afirmar que um educador 

ambiental tem o papel de mediar a interação do sujeito com o seu meio natural e social, segundo 

a perspectiva de integrar conhecimentos e cultura com a formação socioambiental dos sujeitos 

ecológicos (TOZONI-REIS, 2008).  

Guimarães (2004) cita os principais fundamentos de um Educador Ambiental, tais como: 

autonomia, valores e objetivos compartilhados, vontade, conectividade, participação, 

multiliderança, informação, descentralização, múltiplos níveis e dinamismo. Para compreender o 

campo de atuação de um educador ambiental é importante considerar as raízes da construção 

social da questão ambiental e suas implicações no cenário contemporâneo. Portanto, o educador 

ambiental exerce um importante papel na sociedade, ao desenvolver uma Educação Ambiental 

sensível às lutas socioambientais e à conquista da cidadania (CARVALHO, 2008).  

Nesse sentido, a formação de professores exerce grande influência na atuação desse 

profissional, ao passo que deve relacionar a teoria com a prática, e também, fornecer elementos 

primordiais para a atuação de um educador ambiental. 

 

 



- 48 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

__________________________________________ 

 
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA AGIR NA PERSPECTIVA 

AMBIENTAL 

 

O professor é um ser inacabado que deve estar 

em constante formação. (Freire, 1980)  
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CAPÍTULO 2 – A Formação de Professores para agir na Perspectiva Ambiental 

 

O exercício de ser professor não pode ser feita de forma objetiva, esquecendo os 

sentimentos, a relação interpessoal, o diálogo entre professor e aluno. No entanto, há várias 

controvérsias entre a teoria vista na academia e a prática encontrada na sala de aula. 

Neste capítulo, a formação de professores é o centro da discussão, no momento em que 

destaca a formação inicial e suas peculiaridades, além de apresentar a formação contínua de 

professores, especialmente àquela relacionada com a EA. 

É imprescindível destacar que: “A formação de professores historicamente tem discutido 

e buscado meios de conferir ao professor uma formação profissional integral capaz de responder 

às exigências e necessidades da sociedade” (ARAUJO, 2008 p.16). 

  

2.1. Formação Docente 

A discussão em torno da formação docente é uma preocupação constante quanto à 

qualidade dos cursos de formação, contanto, é imprescindível levar em consideração a prática e o 

contexto escolar onde esses profissionais atuam. É importante salientar que a formação de 

professores não se esgota no curso de formação inicial e deve ser pensada, conforme Caldeira 

(1993), como um processo, que também não se esgota em um curso de atualização, mesmo 

considerando-se situações em que este aconteça na escola em que o professor trabalha. 

Nóvoa (1992) reforça que a formação não se constrói por acumulações de cursos, de 

conhecimentos ou de técnicas, mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as 

práticas e de reconstrução permanente de uma identidade pessoal. 

Desde 1995 a preocupação com a formação de professores vem sendo pensada e 

influenciada por diretrizes e parâmetros nacionais, a primeira tem relação especificamente com a 

formação e o segundo com o que se deseja do professor para atuar nos níveis fundamental e 

médio. O que pode ser percebido nas leis, resoluções, decretos e pareceres, os quais compõem as 
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políticas educacionais para a formação docente e propicia a discussão sobre a formação inicial e 

formação continuada de professores. No quadro 01 que trata da legislação básica da formação, 

são apresentadas algumas mudanças por meio desses documentos. 

Quadro 01 - Legislação Básica sobre Formação Docente 

LDB - Lei 

9394/1996  
 

Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional.  
 

Resolução 

CNE/CP 1/99  
 

Dispõe sobre os Institutos Superiores de Educação.  
 

Decreto 

3276/99  
 

Dispõe sobre a formação em nível superior de professores para atuar na educação 

básica e dá outras providências.  
 

Decreto 

3554/00  
 

Dá nova redação ao § 2º do art. 3º do Decreto nº 3.276, de 06 de dezembro de 

1999, que dispõe sobre a formação em nível superior de professores para atuar na 

educação básica.  
 

Parecer 

CNE/CP 

009/2001  
 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.  
 

Parecer 

CNE/CP 

027/2001  
 

Dá nova redação ao item 3.6, alínea c, do Parecer CNE/CP 9/2001, que dispõe 

sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.  

 

Parecer 

CNE/CP 

028/2001  
 

Dá nova redação ao Parecer CNE/CP 21/2001, que estabelece a duração e a carga 

horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena.  
 

Resolução 

CNE/CP 1/2002  
 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.  
 

Resolução 

CNE/CP 2/2002  
 

Institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, 

de formação de professores da Educação Básica em nível superior.  
 

Lei nº 

9424/2006  
 

Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

e de Valorização do Magistério.  
 

Lei nº 

11.494/2007  
 

Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.  
 

 

Decreto nº 

6.094/2007.  
 

Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com Municípios, 

Distrito Federal e Estados, e a participação das famílias e da comunidade, 

mediante programas e ações de assistência técnica e financeira, visando a 

mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica.  
 

Portaria 

Normativa nº 9, 

06/ 2009  
 

Institui o Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica no 

âmbito do Ministério da Educação.  
 

Fonte: Quadro elaborado por Glauber Santana de Souza (2010) com base nos dados do MEC. 

Essa forma de ver o processo de formação destacada pela legislação concebe a formação 

profissional de professores tanto na graduação como também durante sua prática. 
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Por vezes, alguns professores ao concluir sua formação inicial percebem que as teorias 

que estudara ao longo do curso não são do contexto da sua prática docente. Com o intuito de 

superar a dicotomia teoria-prática através de processos contínuos de reflexão-ação-reflexão, 

Schön (2000) ao afirmar que o professor constrói conhecimentos a partir de análise e reflexão 

sobre sua própria prática, reconhece que o pensamento desse professor serve como fonte de 

conhecimento sobre o ensino e sobre a profissão docente. 

Essa prática profissional desenvolvida na perspectiva reflexiva não é uma prática que se 

realiza somente obtendo o conhecimento teórico e desconsiderando o contexto social no qual 

ocorre. Pelo contrario, ela atribui ao professor um papel ativo na formulação dos objetivos e 

meios de trabalho, conforme Pimenta (2002) atribui ser indiscutível a contribuição da perspectiva 

em que o professor é pesquisador de sua própria prática, entendendo que os professores também 

têm teorias que possam contribuir para a construção do conhecimento sobre o ensino. 

Ao perceber que a formação inicial não consegue atender a demanda social proveniente 

das intensas e rápidas mudanças que acontecem na sociedade, no que diz respeito à postura 

educacional, o professor se depara com vários desafios. Então, ele tenta suprir essas necessidades 

por meio de cursos de atualização na busca de uma formação dita continuada. 

Contanto, quando esta formação vem sendo feita através de cursos que procuram oferecer 

somente a atualização dos conteúdos de ensino, isso limita o professor a não articular novos 

saberes em novas práticas, o que demonstra pouca eficiência para alterar a prática, por não 

colocar como ponto de partida e o de chegada da formação a prática docente (FUSARI, 1998, 

apud PIMENTA, 2001, p.16). 

Tanto na formação inicial como também na formação continuada, a pesquisa reflexiva 

deve fazer parte da prática docente, para assim o professor ao identificar as dificuldades na sala 

de aula, possa utilizá-las como fonte de pesquisa, em busca de possibilidades de melhoria na sua 

prática. Neste sentido, repensar sobre a formação inicial e continuada do professor, tendo como 

ponto de partida a prática docente, mostra-se importante diante do contexto escolar. 
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Vale salientar que a formação inicial realizada em curto espaço de tempo não tem 

condições de oferecer ao licenciando a formação que o habilite durante toda a sua vida 

profissional, considerando o interesse de mudança de ordem social. 

 

2.2. Formação Continuada de Professores 

 

Todo o profissional deve estar em constante atualização, e o profissional professor não é 

diferente. Cabe a ele uma articulação entre a formação inicial e continuada para que essa 

formação profissional integral seja capaz de responder às exigências e necessidades da sociedade. 

Para isso, é importante entender a concepção de formação de professor que Géglio (2006) 

trata como conscientizar o futuro professor da necessidade de se ater a sua prática e a sua 

formação continuada. Esta formação não deve ser pensada apenas para certificar, e sim 

possibilitar o enfrentamento das dificuldades encontradas no próprio ambiente de trabalho, isto é, 

na escola, de forma constante e contínua. 

As propostas de formação continuada são freqüentemente realizadas por meio de cursos, 

conferências, seminários, e outras situações pontuais em que os docentes desempenham o papel 

de ouvintes, nas quais se desconhece que eles têm muito a contribuir e não só a aprender. Porém, 

Candau (1997) afirma que não devemos confundir a formação continuada como um simples meio 

de acumulação de cursos, palestras e seminários, ou ainda de técnicas, e sim como um trabalho de 

reflexão crítica sobre as práticas e de (re) construção permanente de uma identidade pessoal e 

profissional.    

Essa formação conhecida como continuada vem adquirindo grande relevância ao passo 

que articula a qualidade de ensino com uma escola voltada para a cidadania. No entanto, essa 

preocupação não é nova, ela vem sendo bastante discutida ao longo dos anos e 

concomitantemente vem sofrendo diversas transformações. Pois, nem sempre era conhecida 
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como formação, antes sendo conhecida como reciclagem, treinamento, capacitação, formação 

permanente, educação continuada e por fim formação continuada. 

Essa diversidade de nomenclaturas nos instiga a questionar como um processo complexo 

que é a formação continuada de professores se estabeleceu no universo escolar. Por isso, vamos 

nos refutar da literatura para compreender como se deu esse processo. 

No ano de 1983, falava-se em treinamento em serviço. Logo após, em 1988, usou-se mais 

treinamento de educadores em serviço. Em 1992, estabelecia-se a reciclagem de professores e 

treinamento participativo, além da capacitação docente e profissional, até chegar a educação 

permanente. Nesse mesmo ano, surge o termo formação em serviço. A qualificação docente 

acontece depois em 1994. Só é a partir do ano de 1995 que a formação em serviço e a formação 

contínua vão ganhando espaço, embora ainda em 1996 ocorra o aperfeiçoamento de professores. 

Mas, é no ano de 1998 que o termo formação continuada ou contínua predomina ao passar do 

tempo (CANDAU, 1997). 

O que se entende por treinamento é a reprodução de comportamentos e técnicas pelos 

professores nas aulas. Para isso, são utilizadas modalidades como cursos, seminários dirigidos e 

oficinas com especialistas. As informações devem ser transmitidas verticalmente por um 

especialista que solucione os problemas sofridos pelos professores. Essa proposta está 

diretamente ligada ao positivismo, isto é, uma racionalidade técnica que buscava por meio de 

ações generalizadas dar uma resposta, sem passar pela contextualização, debate ou mesmo pela 

reflexão (IMBERNÓN, 2010). 

Candau (1997) nos esclarece sobre a reciclagem de professores, ela nos diz que reciclar é 

refazer o ciclo, ou seja, voltar e atualizar a formação recebida. Em que o professor em serviço 

muitas vezes pode voltar às universidades para fazer cursos de diferentes níveis, como 

aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado, ou ainda cursos em eventos promovidos 

pela secretaria de educação. 

A LDB (9394/96) estabelece a importância da capacitação do professor para ele estar 

sempre atualizado. A capacitação tem o sentido de habilitar o professor para agir na sala de aula, 

ou seja, ela expressa uma ação na busca da atualização profissional. 
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Por outro lado, entende-se por educação permanente, como um processo de contínuo 

desenvolvimento pela vida toda. E a educação continuada como um processo que se desenvolve 

no local do trabalho, ou seja, na escola, o que facilita a participação dos profissionais em 

articularem as vivências ao conjunto de saberes de sua profissão (MARIN, 1995). 

A formação permanente é de grande relevância para os profissionais de educação, ao 

passo que são implementadas as políticas públicas de formação inicial e continuada como 

condição e meio para o avanço científico e tecnológico em nossa sociedade (BRASIL, 2002). 

 A formação continuada de professores assume então uma particular importância, em 

decorrência do avanço científico e tecnológico, além da exigência de um nível de conhecimentos 

sempre mais amplos e profundos na sociedade moderna.  

Foi nos anos 70 que a formação continuada de professores iniciou-se no Brasil, apesar de 

ser de maneira acanhada, gerou movimentos de renovação pedagógica na formação do professor, 

mas foi nos anos 90 que ela começou a se expandir através de cursos de curta ou longa duração, 

seminários e outras modalidades.  

Apesar disso, essa formação era comparada com outras propostas que surgiram 

anteriormente por apresentarem alguma característica similar. Como por exemplo, a educação 

permanente e a educação continuada eram comparadas com a formação continuada por 

valorizarem o conhecimento anterior dos profissionais. Outro termo que se confunde com a 

formação é a capacitação pelo seu sentido de habilitar. Todavia, a formação continuada de 

professores deve ser vista como desenvolvimento profissional, com evolução e continuidade, 

avançando em relação aos termos aperfeiçoamento, reciclagem, capacitação, formação em 

serviço ou formação permanente (CANDAU, 1997). 

Portanto, com seus avanços, a formação continuada de professores foi se fixando cada vez 

mais como um processo ininterrupto que acompanha o professor durante toda a sua trajetória 

profissional. Porém, ela não deve ser confundida como uma formação complementar ou ainda 

para suprir deficiências da formação inicial. Borges (2000, p.54) destaca que a “formação inicial 

constitui o primeiro estágio da formação continuada, a qual deve acompanhar o profissional 

durante toda a sua carreira e auxiliá-lo a construir sua identidade profissional”. 
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Araújo (2008) afirma ser preciso estabelecer uma relação entre esses dois processos de 

formação inicial e continuada frente à dicotomia teoria-prática e assim atender ao novo 

paradigma educacional, no qual há um diálogo entre teoria e prática, uma complementando a 

outra. 

Para Nóvoa (2002), formar professores continuadamente é importante estabelecer uma 

reflexão na prática e sobre a prática, de modo a fornecer novos subsídios para a melhoria da 

qualidade do ensino. Essa formação visa a mudança do educador através de um processo 

reflexivo, crítico e criativo, o qual motivar o professor a atuar na pesquisa de sua própria prática 

pedagógica com o intuito de produzir conhecimento e intervir na realidade. 

Formação continuada de professores se dá em três eixos citados por Candau (1997): o 

lócus da formação, o saber docente e o ciclo profissional da vida dos professores. 

Essa autora considera importante que o lócus da formação seja o próprio local de trabalho, 

isto é, a escola. Isso facilita com que os componentes formativos tenham uma articulação com o 

cotidiano escolar, além de não deslocar o professor para outros espaços, pois ele aprende, 

desaprende, reestrutura o aprendido e faz descobertas. Portanto, tornar a escola como o local 

fundamental para ocorrer a formação faz superar o modelo clássico de formação continuada e 

construir uma nova perspectiva na área dessa formação. 

Trabalhar com o corpo docente de uma determinada instituição favorece a reflexão e 

intervenção na prática pedagógica, oferece espaços e tempos institucionalizados nesta perspectiva 

e incentiva a sistematização das práticas pedagógicas dos professores e à sua socialização. Mas, e 

o saber que cada professor carrega, deve ser levado em conta ou não. Para um adequado 

desenvolvimento da formação continuada é necessário levar em consideração o saber docente, 

não só isso, mas valorizá-lo, tomar como ponto de partida para qualquer proposta de formação 

(CANDAU, 1997). 

Ainda Candau (1997) discute as diferentes etapas do desenvolvimento profissional do 

magistério. Ela coloca que não se pode tratar do mesmo modo o professor em fase inicial do 

exercício profissional com aquele que conquistou uma ampla experiência pedagógica ou com 

aquele que está situando em relação à aposentadoria. Pois é evidente que os problemas, as 
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necessidades e os desafios são diferentes, então, os processos de formação continuada não podem 

propor atividades generalizadas, sem levar em consideração as diferentes etapas do 

desenvolvimento profissional. 

Falsarella (2004) também concorda com a idéia de Candau (1997) quando afirma ser 

importante destacar a valorização do conhecimento docente e dos saberes profissionais presentes 

no cotidiano escolar, o local de trabalho como a base do processo, a relevância das vivências e da 

experiência profissional, a articulação com o projeto da escola, as especificidades da instituição 

escolar e da comunidade como elementos fundamentais para uma visão mais ampla da formação 

continuada de professores. 

Assim, a formação assume um papel que transcende o ensino voltado somente para a 

atualização científica, pedagógica e didática e se torna numa alternativa de criar espaços de 

participação, reflexão e formação para que os professores possam aprender e se adaptar com a 

mudança e a incerteza que a vida escolar nos propicia. Esse autor reza que numa “sociedade 

democrática é fundamental formar o professor na mudança e para a mudança por meio do 

desenvolvimento de capacidades reflexivas em grupo” (IMBERNÓN, 2010 p.19). 

Dessa forma, pensar em formação continuada de professores não como um meio de 

acumulação de cursos, palestras, seminários, de conhecimentos ou de técnicas, e sim através de 

um trabalho de reflexão crítica sobre as práticas e de (re) construção permanente de uma 

identidade pessoal e profissional (NÓVOA, 2002). 

Schön (2000) propõe a formação e a atuação do profissional baseada em três momentos 

fundamentais: a reflexão, a ação e a reflexão. Ele defende que a formação de todo o profissional 

deve ter como base a prática cotidiana, pois a separação entre teoria e prática não deixa o espaço 

necessário para que aconteça a reflexão na ação, o que pode interferir na competência 

profissional do professor. 

O professor dentro de seu contexto de atuação deve refletir na e sobre a sua experiência, 

seus problemas, e seu papel na sociedade. Esse professor reflexivo pensa na sociedade como um 

todo e na perspectiva de provocar uma mudança social. 
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Nóvoa (1992 p.30) nos diz que: 

A formação continuada deve estar articulada com o desenvolvimento 

profissional dos professores, tornando as escolas como lugares de 

referências. Trata-se de um objetivo que só adquire credibilidade se os 

programas de formação se estruturarem em torno de problemas e de 

projetos de ação e não em torno de conteúdos acadêmicos. 

 

O Ministério da educação (MEC) declara apoio às agências formadoras como 

universidades e secretarias de educação para que promovam transformações nas ações de 

formação de professores, numa perspectiva de profissionalização, tendo como ponto de partida e 

chegada a atuação profissional do professor. 

Com a LDB 9394/96 o processo de formação docente avançou de modo a fazer cumprir e 

atender as necessidades do ensino nas diferentes modalidades. Essa lei trata dos profissionais da 

educação, onde aborda como deve ocorrer a atualização profissional, seja por capacitação, 

aperfeiçoamento, formação inicial e continuada. 

Ainda esta lei estabelece os fundamentos importantes para a formação desses 

profissionais: 

I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 

fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; II – a 

associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; 

III- aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 

ensino e outras atividades (LDB 9394/96).  

 

Essa lei acredita que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, devem 

promover a formação inicial e a continuada dos professores. Ela diz ser pertinente a necessidade 

de formação permanente a fim de favorecer uma educação de qualidade.  

O Plano Nacional da Educação nos apresenta as diretrizes e metas para a educação no 

Brasil, através da Lei nº 10.172|2001. No ano de 2002, houve a resolução CNE/CP Nº 1 que 

determina as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 
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Básica, com o objetivo de nortear e regulamentar os processos de formação docente (BRASIL, 

2002). O seu Art. 3º reza sobre a formação de professores que atuarão nas diferentes etapas e 

modalidades da educação básica, observando os princípios norteadores desse preparo para o 

exercício profissional específico. 

Determina que a formação de professores para a educação básica promova o 

desenvolvimento de competências que abranjam todas as dimensões da atuação profissional do 

professor. A avaliação serve para orientar o trabalho dos formadores, ao mesmo tempo dá 

autonomia aos professores quando forem atuar na sala de aula.   

Nesse sentido, esta legislação demonstra uma preocupação com a formação inicial e 

continuada dos professores e a valorização do magistério através de uma política que invista em 

melhorias nas condições de trabalho e também de formação como pontos fundamentais para 

construção de um projeto nacional de educação.  

 

2.3. Formação Continuada de Professores sob a perspectiva ambiental 

 

Com relação à formação de professores para a Educação Ambiental (EA), a política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) assegura no seu Art. 11 que “a dimensão ambiental 

deve constar dos currículos de formação de professores, em todos os níveis e em todas as 

disciplinas” (BRASIL, 1999). 

Essa preocupação com a formação dos docentes, bem como técnicos de ensino era uma 

das ações estratégicas do Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA) desenvolvida 

por meio de cursos de atualização e pós-graduação, com a finalidade de elaborar instrumentos e 

metodologias voltadas para a abordagem da dimensão ambiental nos currículos dos diferentes 

níveis e modalidades de ensino (BRASIL, 1997).  
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As propostas e orientações trazidas pelo PNEA e pelo PRONEA levam a algumas 

reflexões sobre a necessidade de se pensar a formação de professores a partir de uma nova 

relação entre o processo educacional e as questões ambientais. 

Tristão (2007) destaca o desencontro entre as leis que tratam da educação de modo geral e 

as da Educação Ambiental, o que nos mostra como a legislação educacional deixa a desejar 

quanto a articulação entre à Educação Ambiental e à formação de educadores para esta 

perspectiva. 

Apesar disso, vale ressaltar que é de suma importância reconhecer as políticas públicas 

em EA que propõem uma formação ambiental dos docentes. Isso requer uma formação de um 

novo profissional, tanto pelos novos papéis que tais educadores terão que desempenhar como por 

serem agentes transformadores de sua própria prática (MEDINA, SANTOS, 2008). 

Formar professores para esse novo paradigma de educação exige a articulação entre a 

formação inicial e a continuada, requisito importante para superação da dicotomia teoria-prática, 

do mesmo modo, exige que a formação ambiental seja o ponto de partida da prática docente, 

estabelecendo processos contínuos de reflexão-ação-reflexão. 

No que diz respeito à formação de professores críticos e reflexivos, é preciso dar meios 

para que eles possam romper com as ideologias tecnocráticas e instrumentais, para assim como 

sujeitos políticos sejam capazes de potencializarem um ambiente educativo crítico, inserindo-o na 

luta pela transformação da realidade. 

Charlot (2005, p.86) destaca que:  

 

[...] para ajudar os professores a enfrentar as novas situações de ensino, 

oferece-se a eles hoje uma formação de tipo universitário em que 

predomina um acúmulo de conteúdos disciplinares. Esses conteúdos não 

são inúteis (não há boa pedagogia sem um bom conhecimento dos 

conteúdos ensinados), mas não se vê realmente em que eles permitem aos 

professores resolver os problemas com os quais são confrontados 

(CHARLOT, 2005, p.86). 
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Por isso, o Art. 3º da Resolução CNE/CP01/2002 institui que a formação de professores 

que atuarão nas diferentes etapas e modalidades da educação básica observará princípios 

norteadores desse preparo para o exercício profissional específico. Dentre esses princípios, 

podemos citar: 

 

I – a competência como concepção nuclear na orientação do curso; II – a 

coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro 

professor, tendo em vista: a) simetria invertida, onde o preparo do 

professor, por ocorrer em lugar similar àquele em que vai atuar, demanda 

consistência entre o que faz na formação e o que dele se espera; b) a 

aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, 

habilidades e valores em interação com a realidade e com os demais 

indivíduos, no qual são colocadas em uso capacidades pessoais; c) os 

conteúdos, como meio e suporte para a constituição das competências; d) 

a avaliação como parte integrante do processo de formação, que 

possibilite o diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados 

alcançados, considerando as competências a serem constituídas e a 

identificação das mudanças de percurso eventualmente necessárias. 

 

Percebe-se que existe um alinhamento entre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores e as necessidades de formar professores aptos para o paradigma 

ambiental. O professor, de hoje e do futuro, deve estar atento às questões ambientais e estar 

preparado para questionar as suas concepções, para reconstruir seu conhecimento na busca de 

uma verdade, não a verdade absoluta, mas a verdade do conhecimento pertinente, 

contextualizado, globalizado, multidimensional e complexo, que o momento exige da escola. 

Nessa perspectiva de educação, o perfil desse novo professor deveria estar em torno da 

capacidade de elaborar um modelo de reflexão e de avaliação sobre a prática diária, que se torne 

fértil com as novas situações pessoais, sociais e curriculares, para romper com os moldes 

disciplinares e contemplar os saberes interrelacionados, contemplando cada tema, tirado do 

currículo ou do contexto, como um problema aberto e estruturá-lo como um plano de formação 
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ambiental, além de utilizar o contexto como o recurso básico para, responder às necessidades da 

comunidade local (PARDO DÍAZ, 2002). 

A concepção de educação em Weber está em fornecer, como também deveria fazer a 

ciência, não apenas certo número de conhecimentos que nos permitissem dominar tecnicamente a 

vida por meio da previsão ou métodos de pensamentos para a compreensão dos fatos que 

queremos conhecer, mas também contribuir para a clareza, pois na medida em que os cientistas e 

os professores a possuíssem, seria possível a eles tomar ou mostrar aos outros esta ou aquela 

posição em relação a um problema de valor. Nisto estaria o seu significado e valor 

(CARVALHO, 2005). 

Dessa maneira, deixa-se de lado o paradigma positivista, no qual se evidencia a força do 

saber do docente sobre o do aluno, cuja ênfase está mais no produto que no processo de 

aprendizagem, reforçando uma reprodução passiva. Isso permite avançar em direção ao 

paradigma interpretativo, no qual ambos os atores – alunos e docentes – participam na construção 

do conhecimento, através de distintas estratégias de ação, pondo todo esforço para chegar à 

compreensão da tarefa. Ultrapassando-o, pode-se pensar em um paradigma crítico e emancipador, 

integrador do conhecimento, com o qual se busca uma integração local e global e, portanto, a 

transformação cultural. 

A cultura é o processo pelo qual um indivíduo se cultiva, tornando-se portador e gerador 

de sentido. Assim como o ensino tem a ambição de ser cultura, na acepção dinâmica do termo, a 

formação pode ter a ambição de ser cultura. Ensino e formação convergem assim, no topo, na 

idéia de cultura, um em sua lógica de saber constituído, outra em sua lógica de práticas 

organizadas para atingir um fim (CHARLOT, 2005, p.95) 

Neste sentido, para que a Educação Ambiental faça parte dos currículos da educação 

básica, o processo de formação profissional deve possibilitar aos professores a elaboração de 

saber pedagógico - elaborado a partir da interação entre o conhecimento específico disciplinar e o 

conhecimento pedagógico - e saber ambiental - que “problematiza o conhecimento fragmentado 

em disciplinas e a administração setorial do desenvolvimento, para construir um campo de 

conhecimentos teóricos e práticos orientado para a rearticulação das relações sociedade-natureza” 
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(LEFF, 2001, p. 145). E esse saber só pode adquirir sentido em referência a essa inserção futura, 

longínqua, problemática, cujos laços com o que se aprende na escola permanecem pelo menos 

obscuros aos olhos dos alunos (CHARLOT, 2005). 

Assim, no que diz respeito à formação do profissional para a Educação Ambiental, 

tomando apoio em Demo (1996), faz-se necessário superar a definição do professor como perito 

em aula, cuja tarefa é transmitir conhecimento mediante didáticas, para assumir a definição de 

professor com atitudes didáticas inovadoras e humanizadoras, devendo saber reconstruir o 

conhecimento e colocá-lo a serviço da cidadania. O papel do professor deve ser o de selecionar o 

adequado conhecimento e, muito em especial, o entendimento que só se possibilita mediante o 

desenvolvimento da capacidade de decodificação e interpretação das informações de maneira 

crítica.  

Esse conhecimento considera inseparáveis, a teoria e prática no plano da subjetividade do 

professor, haja vista o diálogo do conhecimento pessoal com a ação que sempre ocorre nesse tipo 

de atitude. No sentido do desenvolvimento dessa prática, Pimenta e Gedhin (2002) destaca a 

importância da teoria na formação docente (cultura objetivada), o que prepara os sujeitos 

(professor) para uma ação contextualizada. Sendo assim, o conhecimento é produto da 

experiência e do movimento contínuo das novas idéias com as já consolidadas. O professor 

recupera o que tem acumulado e, para resolução de problemas oriundos de práticas, “conversa” 

com a nova situação e os novos dados, elaborando novo conhecimento sem que o anterior seja 

desprezado. Por isso, a aquisição de informações ou de dados isolados é insuficiente.  

De acordo com essas autoras, os estudos mostram que a epistemologia da prática supera o 

discurso ideológico, sendo capaz de conferir estatuto próprio de conhecimento ao 

desenvolvimento de saberes docentes, apesar de ainda não ter sido resolvidas suas limitações e 

contradições. O movimento do pensar criticamente a ação deve proporcionar a fusão entre a 

prática e a teoria. Esta fusão é o alicerce da construção de uma pedagogia apropriada à Educação 

Ambiental.  

Deve-se ressaltar que, para ensinar sob a perspectiva da Educação Ambiental, o professor, 

além de estar munido de saberes pedagógicos (formação pedagógica), deve estar preparado para 
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acompanhar, entender e discutir as relações e o dinamismo que regem o ambiente (formação 

ambiental). Se por um lado, o momento pede profissionais que insiram as questões ambientais no 

processo educativo, por outro, reconhece que esses profissionais são incapazes de mudar sua 

prática sem uma formação adequada. 

Então, ao estabelecer a Educação Ambiental no sistema educativo, principalmente na 

formação de professores é necessário “promover iniciativas que assegurem uma formação 

ambiental rigorosa dos docentes, ao mesmo tempo em que sejam estabelecidos vínculos seguros 

entre a formação inicial e a continuada” (ARAUJO, 2004 p.105). 

Essa autora chama a atenção para a fusão da EA no processo de formação de professores, 

na qual ensinar sob esta perspectiva é necessário que o professor, além de estar munido de 

saberes pedagógicos, ou seja, sua formação pedagógica, ele deve estar preparado para 

acompanhar, entender e discutir as relações e o dinamismo que regem o ambiente, ou seja, sua 

formação ambiental. 

Dessa forma, os professores que desejam desenvolver essas habilidades, devem ser 

capazes de identificar e analisar coerentemente as informações e/ou avanços para a sociedade. 

Em concordância com Pardo Díaz (2002, p. 148), o modelo de professores que a Educação 

Ambiental exige requer “[...] um tipo de formação cujo ponto de apoio seja a reflexão sobre sua 

própria prática, com a intenção de resolver os problemas desta”.  

Essa perspectiva, posta nos cursos de formação, não dá conta de responder questões que 

se apresentam em muitas situações concretas no cotidiano escolar e aos objetivos propostos por 

uma educação que visem às transformações sociais. 

No entanto, Arroyo (1999) ao referir-se aos professores, afirma que esses profissionais 

carregam para a sua prática pedagógica uma herança que reflete o que aprenderam enquanto seres 

sociais, culturais, no convívio com outras e outros (signos, instrumentos, sujeitos e objetos), não 

somente aprendidos nos cursos de formação e treinamento e que, portanto, influenciam o ser 

professor. 
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CAPÍTULO 3 
______________________________________________________________________ 

 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PROFESSORES 

 

 

É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que 

se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a 

tua prática. (Freire, 1987) 
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CAPÍTULO 3 – A EA na Formação Continuada de Professores 

 

Ao me debruçar sobre o campo de estudo que orientou as discussões neste trabalho, pude 

compreender a complexidade que envolve as propostas de formação de professores na 

perspectiva ambiental. A partir da leitura de documentos como leis, projetos e relatórios de 

atividades de cada instituição formadora, além dos depoimentos dos coordenadores de projetos 

com esse enfoque, foram apresentados e discutidos os dados desta pesquisa.  

Devido a esses fatores e a complexidade da questão estudada, este capítulo discute os 

dados coletados durante a pesquisa. Inicialmente, será apresentada uma descrição das instituições 

formadoras e o perfil dos coordenadores entrevistados. Para entender como ocorre o processo de 

formação continuada na dimensão ambiental, os dados foram agrupados e analisados nas 

seguintes categorias: concepção e visão da EA, concepções e princípios da formação continuada 

de professores e a EA na formação continuada de professores. 

 

3.1. A EA NAS PROPOSTAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES  

 

A partir dos dados dos relatórios anuais cedidos pelas instituições formadoras 

participantes da pesquisa, foi possível evidenciar nos documentos três maneiras de pensar a 

preparação dos professores para desenvolver os projetos que geralmente chegam às escolas como 

propostas de governo. São elas: apresentação, capacitação e formação.  

 

3.1.2. Apresentação de projeto 
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Como apresentação de projeto destacam-se o projeto “Família e Meio Ambiente”, 

promovido pela SEMED e o projeto “Mudanças climáticas globais, queimadas, incêndios 

florestais: causas, conseqüências e alternativas de soluções”, promovido pela SEED. Os dois 

projetos foram propostas que aconteceram no ano de 2008 em parceria com outros órgãos como 

IBAMA e SEMARH. A forma como os documentos abordaram a preparação dos professores 

para executar esses projetos foi através de palestras, sendo o primeiro com o representante da 

SEMARH, e o segundo por meio da palestra do Professor Genebaldo Freire. 

 

3.1.2. Capacitação de professores 

 

Dentre os projetos de capacitação desenvolvidos pela SEED e SEMED, destacamos 

projetos realizados de forma pontual, ou seja, em um único momento, que apesar de ter a prática 

junto com a teoria, não direcionava para uma reflexão mais contundente. Podemos citar em 2007, 

o projeto “Educação de Chico Mendes” promovido pela SEMED, em parceria com o Governo 

Federal, foi realizado com 13 escolas no período de 14 a 18 de maio, e o projeto de capacitação 

para o “Controle do caramujo africano”, em 2007 e 2009, promovido tanto pela SEMED como 

pela SEED com a parceria da ADEMA, DEAGRO, IBAMA e a participação de 17 professores. 

Esse projeto foi realizado por meio de oficinas e palestras que visavam capacitar professores 

como agentes multiplicadores para o combate ao caramujo africano.  

Em 2008, o Projeto “Saúde e Prevenção nas Escolas”, também promovido pela SEMED, 

desenvolveu a capacitação Ser mulher: sexualidade e afetividade em parceria com o instituo 

Kaplan, e o Projeto de “prevenção e combate à dengue” por meio de oficinas com os professores. 

Além, é claro, das propostas da Semana do Meio Ambiente que acontece em um momento todo o 

ano. 

Um exemplo da SEED é o Projeto Caminho das águas que ocorreu em 2008, do mês de 

março ao mês de junho, em parceria com a fundação Roberto Marinho e a Agência Nacional das 

Águas com a participação de 54 professores. Durante o projeto, foram abordadas questões pré-
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definidas sem buscar a realidade do grupo participante. Portanto, embasados nesses dados não 

podemos considerar o projeto supracitado como formação continuada de professores, e sim como 

um projeto de capacitação, que viabiliza o treinamento desse grupo a partir de técnicas para 

tornar, segundo Candau (1997), o professor capaz de agir na sala de aula. No entanto, não 

podemos esquecer que o professor é um ser humano e como tal estabelece relações interpessoais, 

momentos subjetivos de intensa reflexão, contrapondo a objetividade da capacitação.  

 Vale salientar que o Programa “Vamos cuidar do Brasil com as escolas” foi criado desde 

2005 e vem sendo desenvolvido pela SEED e SEMED. Atrelado a ele ocorre uma conferência de 

palestras em três dias, com temas voltados para a formação do professor e do aluno. Todavia, 

essa formação do professor acontece em momentos singulares, o que dificulta a relação teoria 

com a prática, a reflexão na e sobre a prática de acordo com Schön (2000). 

Esses cursos de capacitação são de grande relevância para a atualização de conteúdo para 

os professores, entretanto, não podemos nos limitar na técnica, na repetição dos conteúdos sem 

uma análise mais profunda. É importante que a formação continuada seja feita na escola, 

prezando o saber que cada docente traz consigo e também sua vida profissional, mas que essa 

formação ultrapasse os limites dos muros escolares e propicie uma mudança na sociedade. 

Nessa perspectiva, não podemos esquecer a importância que esse momento traz para cada 

professor, apesar de não levar a uma reflexão crítica da sua prática pedagógica. 

 

3.1.3. Formação Continuada de Professores 

 

Dentre os projetos da SEED, com a finalidade de formar os professores, não foi possível 

verificar indícios de formação continuada e sim de apresentação e capacitação. 

Na SEMED ocorre o encontro pedagógico todo o ano e trata-se da apresentação dos 

projetos desenvolvidos pelos professores na escola, durante sua prática, onde são selecionados 

trabalhos para apresentar e serem publicados nos anais impressos pela secretaria.  
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Como proposta de formação continuada de professores, a SEMED desenvolve o programa 

Horas de Estudo. Essa proposta de formação não visa a Educação Ambiental como parâmetro 

para as discussões, na verdade ele acaba perpassando em alguns momentos por ela, por abordar 

várias temáticas. 

O Programa Horas de Estudo vem desde 1988 e foi reavaliado e repaginado em 2006. 

Esse programa é anual, no início de cada ano letivo é entregue na aula inaugural para cada 

professor uma cartilha explicativa sobre as datas, os horários, os encontros do ano inteiro, além 

disso, é colocado cartazes na escola com calendário dos encontros. São trabalhados diversos 

temas como bullying, meio ambiente, parasitologia, leitura e avaliação. Cada articulador 

desenvolve esses trabalhos com o seu grupo de professores de uma mesma disciplina de ensino, 

por exemplo, Ciências. Para poder participar com freqüência, os professores são liberados 

naquele horário do programa para sua formação, contudo o que se percebe é pouca participação 

dos mesmos. 

Esse programa enfrenta algumas dificuldades quanto ao seu desenvolvimento: a 

freqüência dos professores que é baixa ou por falta de interesse ou desmotivação do professor, ou 

ainda por causa da disponibilidade do professor diante de seus inúmeros vínculos. 

Vale ressaltar que a proposta de formação continuada deve estar atrelada aos eixos 

formativos, que são: a escola como o lócus da formação, valorizar o saber docente e o ciclo da 

vida profissional de cada professor (CANDAU, 1997). 

Nesse sentido, o projeto “Sala Verde na UFS” pode ser considerado como projeto de 

formação continuada de professores na perspectiva ambiental. Esse projeto sofreu e continua 

sofrendo várias transformações na sua estrutura e planejamento de ações.  

Por se tratar de uma proposta de formação continuada de professores sob a dimensão 

ambiental, que é a principal questão a ser tratada no âmbito da pesquisa, será feito um melhor 

detalhamento das ações do Projeto Sala Verde na UFS com base nos dados dos relatórios de 2007 

a 2010. 
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As ações do projeto tiveram início em 2005, onde ofereciam um curso aos professores do 

ensino fundamental e médio de diferentes municípios de Sergipe, os quais foram inicialmente: 

Aracaju, Arauá, Ribeirópolis, Japaratuba e Boquim.  

Em 2006, a primeira ação do projeto foi oferecer aos professores do ensino fundamental e 

médio dos municípios de Aracaju, Arauá, Ribeirópolis, Japaratuba e Boquim, um curso para 

formar ambientalmente esses professores. Esses municípios foram escolhidos por terem sido os 

primeiros a formalizarem a participação no projeto.  

O curso foi realizado em três etapas. A primeira compreendeu o encontro de 

aprofundamento teórico, realizado nos próprios municípios, com os grupos de professores 

inscritos no projeto. Esses grupos variaram de 12 professores (Ribeirópolis) a 38 professores 

(Arauá), por exemplo. A partir desse encontro, foi dado início à elaboração de projetos, com 

abrangência escolar ou comunitária, que foram sendo aperfeiçoados durante os encontros com os 

professores e monitores ou tutores da equipe executora da Universidade. Esses projetos foram 

desenvolvidos por grupos de até 08 professores. Assim, em cada município foram desenvolvidos, 

por exemplo, de dois (Aracaju) a oito (Arauá) projetos. 

A segunda etapa do projeto consistiu na execução dos projetos, sendo acompanhada e 

avaliada mensalmente pela equipe da universidade, durante as reuniões pedagógicas. A avaliação 

foi contínua e fundamentada na formação e promoção do indivíduo social. Foi realizada mediante 

visitas aos municípios durante as reuniões de socialização dos resultados, reconstrução ou 

replanejamento de atividades, culminando no grande seminário de avaliação, realizado na 

Universidade Federal de Sergipe. 

A terceira etapa correspondeu ao Seminário Interno da Sala Verde, que ocorreu ao final 

do ano letivo, com o objetivo de socializar os resultados dos projetos e avaliação do curso. Neste 

curso, cada equipe pode apresentar para as demais atividades desenvolvidas e discutir as suas 

dificuldades e expectativas. Estiveram presentes os professores dos municípios de Arauá, 

Ribeirópolis, Boquim e Japaratuba. Nesse encontro observou-se a evolução na forma de pensar as 

problemáticas ambientais e soluções para os mesmos.  
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Esse projeto conta com a colaboração de professores de diversas áreas, tais como: 

Biologia, Pedagogia, Geografia, História, Química, dentre outras. Cada professor colaborador é 

responsável por coordenar um município. Para auxiliar nas atividades, há também com o apoio de 

estagiários também de diversas áreas.  

Durante esse período de realização do projeto Sala Verde, ocorreu a desistência de dois 

municípios: Aracaju e Japaratuba.  

Em cada município é feita uma visita mensal, agendada de acordo com a disponibilidade 

do mesmo, que conta com a participação de um professor-coordenador, um monitor e integrantes 

da Sala Verde que estejam dispostos a contribuir. 

Antes de cada visita, os membros responsáveis por cada município reúnem se para 

planejar as atividades que serão executadas. Estas ficam a critério de cada professor, sendo na 

maioria elaboradas de acordo com as necessidades do público-alvo. 

A fim de oferecer todo o embasamento necessário que os professores em formação 

continuada possam precisar, para elaboração do projeto, os coordenadores usam dos mais 

diversos recursos metodológicos, como data show, músicas, vídeos, dinâmicas, textos e 

discussões. 

Os encontros realizados uma vez a cada mês ocorrem tanto no turno da manhã quanto da 

tarde, dependendo das possibilidades dos públicos envolvidos. As discussões abordam 

principalmente a questão dos projetos ambientais, os quais serão aplicados na vivência em sala de 

aula, desde a sua elaboração, acompanhamento, avaliação e problemáticas observadas. Para tais 

atividades, o grupo se utiliza de diversos recursos didático-metodológicos como textos, discussão 

de filmes, dinâmicas. 

Para atingir os objetivos propostos, diversas atividades são desenvolvidas de acordo com 

as necessidades percebidas durante as atividades. Nesse sentido, são realizados momentos de 

discussão, com a finalidade de avaliar os trabalhos e ações, interagir com os professores, dar 

espaço e oportunidade para que seus trabalhos fossem apresentados ao público em geral. 
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Os municípios participantes do projeto têm o acompanhamento dos coordenadores e um 

monitor, sendo observados dentre os resultados obtidos, dificuldades diversas, mas também 

avanços.  

Sendo realizadas atividades de sensibilização para a reflexão da necessidade da Educação 

ambiental: limites e possibilidades, através de palestras, relato das atividades realizadas nos 

municípios e vivências. Essa ação serve como avaliação das atividades do projeto, no sentido de 

contribuir com a formação desses professores na aquisição de saberes pedagógicos e saberes 

ambientais. 

A fim de auxiliar as ações do Sala Verde junto aos municípios, em 2007 foi criado o 

Grupo de Estudos e Pesquisa de Educação Ambiental do Estado de Sergipe (GEPEASE), 

cadastrado no CNPQ, cujo objetivo é dar o suporte teórico e metodológico das ações 

desenvolvidas no projeto Sala Verde na UFS, além de desenvolver pesquisas de iniciação 

científica na elaboração de um diagnóstico das ações em Educação Ambiental no Estado de 

Sergipe, que dê visibilidade as tendências, as concepções e práticas em educação ambiental 

desenvolvidas no Estado de Sergipe. 

Há um vínculo forte entre o GEPEASE e as atividades do Sala Verde, pois nos momentos 

de reunião, que ocorrem duas vezes por mês, há discussões de textos, debates e atividades 

diversas que ajudam na construção de conceitos, atualização de conhecimento e troca de 

informações e experiências, fatores importantes para o desenvolvimento das ações do sala verde 

nas cidades envolvidas. 

Também com a finalidade de fortalecer e dar continuidade as ações do projeto, foi criado 

em 2008 pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFS o curso de Especialização em Educação 

Ambiental para Professores, com parte das vagas destinada, preferencialmente, aos professores 

da rede pública de ensino que tenham participado das propostas de formação ambiental 

promovido pelo Projeto Sala Verde da UFS. 

Nesse sentido, com a necessidade de troca de experiências entre os educadores e 

professores vem sendo feito o ESEA (Encontro Sergipano de Educação Ambiental) a cada dois 

anos, onde são apresentados e debatidos trabalhos de EA desenvolvidos pelos professores. 
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Diante dessa detalhada descrição do projeto Sala Verde na UFS, dos seus diferentes 

campos de atuação, percebe-se que vem acontecendo uma formação continuada de professores 

para uma dimensão ambiental. Evidentemente, que esse projeto comporta dificuldades no seu 

desenvolvimento, como a infra-estrutura, planejamento, deficiência na equipe e desmotivação dos 

professores. 

 

3.2. A EA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESORES SOB A VISÃO DOS 

COORDENADORES DE PROJETO 

 

Com a finalidade de investigar as concepções de EA presentes nas propostas de formação 

continuada de professores e analisar como os princípios da EA estão sendo inseridos na formação 

continuada de professores, os dados das entrevistas foram agrupados e analisados sob forma de 

categorias. 

Para facilitar o entendimento sobre a questão estudada, foi feito o perfil dos 

coordenadores de projeto que fizeram parte dessa pesquisa. 

 

3.2.1. Perfil Profissional dos Coordenadores Entrevistados 

 

Dentre os seis (06) coordenadores que fizeram parte desta pesquisa, três (03) possuem 

formação em Ciências Biológicas Licenciatura, um (01) em Geografia Licenciatura, um (01) em 

História Licenciatura e um (01) em Filosofia. 

O tempo de magistério desses professores variou entre um (01) a vinte e cinco (25) anos. 

E todos já fizeram ou estão fazendo mestrado, além de um já estar concluindo o doutorado como 

mostra o quadro 02 a seguir. 
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Quadro 02: Perfil profissional dos coordenadores entrevistados 

Coordenador

(C) 

Formação Local de 

formação 

Tempo de 

magistério 

Tempo de 

atuação na 

coordenação 

Instituição 

coordenada 

Coordenador 

1 (C1) 

Graduação em 

História 

UFS 05 anos 01 ano e 

meio 

Direção de 

ensino/SEMED  

Coordenador 

2 (C2) 

Graduação em 

Biologia 

UFS 24 anos 04 anos Coordenação de 

Projetos/SEME

D 

Coordenador 

3 (C3) 

Graduação em 

Geografia/Mestre 

em Geografia 

UFS 06 anos 02 anos e 

meio 

NEDIC/SEED 

Coordenador 

4 (C4) 

Graduação em 

Biologia/Mestre 

em Meio 

Ambiente 

UFS 25 anos 05 anos NEDIC/SEED 

Coordenador 

5 (C5) 

Graduação em 

Filosofia/Mestre 

em Educação e 

Doutorado em 

andamento 

UFRS 25 anos 02 anos Projeto Sala 

Verde na 

UFS/UFS 

Coordenador 

6 (C6) 

Graduação em 

Biologia/Mestrad

o em andamento 

UFS Estágio 

curricular 

03 anos Projeto Sala 

Verde na 

UFS/UFS 

 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora a partir de informações coletadas no roteiro de 

entrevista com os coordenadores das secretarias e do projeto Sala verde na UFS. 

 

3.2.2. Categorias de análise 

 

A partir dos depoimentos dos coordenadores de projetos das instituições formadoras do 

Estado de Sergipe, e diante dos objetivos da pesquisa foram organizadas quatro categorias como 

mostra o quadro 03 abaixo:  
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Quadro 03: Categorias de análise em relação a EA na formação de professores 

Categorias de Análise Subcategorias de 

análise 

Finalidade 

Concepção acerca da 

EA 

Temática, 

Trabalho pedagógico, 

Dimensão da 

Educação 

Conhecer a concepção de 

EA dos coordenadores de 

projeto. 

Dimensão da EA Conservadora, 

preservacionista, 

crítica. 

Analisar a visão de EA 

dos coordenadores 

participantes. 

Concepção e princípios 

de Formação 

continuada de 

professores 

Reciclagem, 

capacitação, 

formação. 

Entender como se dá a 

proposta de formação 

continuada de professores 

nessas instituições. 

A EA na formação de 

professores 

Pontual, Central, 

Reflexão-Ação-

Reflexão. 

Identificar as ações de 

formação continuada de 

professores na perspectiva 

ambiental 

 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora a partir da análise de informações coletadas durante a 

entrevista semi-estruturada com os coordenadores das secretarias e do projeto Sala verde na UFS. 

 

3.2.3. Concepções e Dimensão da EA 

 

Objetivando conhecer as concepções de EA presentes nas propostas de formação 

continuada de professores, foi perguntado sobre o que cada coordenador da instituição formadora 

entende sobre EA. Dos seis coordenadores entrevistados, um entende a EA como sendo uma 

temática a ser trabalhada na sala de aula, outro coordenador da mesma instituição como um 

trabalho pedagógico, um coordenador como ações teóricas e práticas, um como uma dimensão da 

educação e dois como a própria educação. O quadro 04 elenca quais as concepções de EA desses 

coordenadores. 
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Quadro 04: Concepções de EA dos coordenadores entrevistados 

Coordenadores Concepção de EA 

(C1) Temática 

(C2) (C3) Trabalho Pedagógico  

(C4) (C5) (C6) Própria Educação 

 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora a partir da análise das informações coletadas no 

roteiro de entrevista. 

 

Os resultados corroboram com a literatura, quando trata das diferentes formas de conceber 

a educação ambiental quanto à sua natureza. Existem na literatura quatro formas predominantes 

nessa perspectiva, tais como: a educação ambiental enquanto disciplina, metodologia, 

componente, educação especial, e ainda uma educação como processo.   

Das respostas, foi possível verificar que os coordenadores não entendem a educação 

ambiental como uma disciplina, nem como uma educação especial, o que mostra sintonia com a 

lei 9.795/99 quando afirma no seu Art.10, parágrafo 1º que a “educação ambiental não deve ser 

implantada como disciplina específica no currículo de ensino”. Isso é evidenciado a partir do 

depoimento do coordenador „6‟: 

 

Seria educação mesmo, como disciplina não porque educação ambiental não existe 

conteúdo neste livro para que a gente possa tratar dentro de uma disciplina. (C6) 

 

Ainda segundo a referida Lei, o coordenador „1‟ aproxima da concepção de educação 

ambiental como componente essencial e permanente da educação geral. Como ele afirma em seu 

depoimento que: 

A educação ambiental é uma das temáticas, uma das linhas de trabalho que hoje são 

fundamentais para a educação pública. (C1) 
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Essa forma de ver a educação ambiental como temática vai de encontro com Guimarães 

(2009), pois segundo o autor, EA é um processo de aprendizagem longo e contínuo. Entretanto, 

os coordenadores „2‟ e „3‟ vêem esse processo como um trabalho pedagógico com ações 

desenvolvidas pela comunidade escolar: 

 

Um trabalho pedagógico realizado com alunos, professores, enfim, com toda a 

comunidade escolar. (C2) 

 

Entendo como ações sejam práticas ou teóricas que venham contribuir com a 

preservação do que nós chamamos de Meio Ambiente. (C3) 

 

Nesses relatos, percebe-se que a concepção de EA desses coordenadores está embasada 

no senso comum, sendo realizada apenas com atividades escolares voltadas para a preservação do 

meio ambiente. Isso retrata o que Guimarães (2009) diz sobre a massificação da EA, por ainda 

seu significado ser pouco claro entre a população que muitas vezes a confunde com o ensino de 

Ecologia. 

No entanto, os resultados mostram que há um progresso na visão dos coordenadores, de 

seis (06) entrevistados, três (03) atribuem à educação ambiental, a concepção de processo, 

quando afirmam ser a própria educação:  

 

É antes de tudo a educação como um todo, eu não posso pensar em trabalhar a 

educação ambiental sem ter essa visão. (C4) 

 

Ela existe porque falta a dimensão ambiental na educação. Eu acho que é uma 

redundância a educação ambiental. [...] É o preenchimento da lacuna da educação 

que não tem, no sentido de buscar contribuir para que as pessoas se relacionem. 

(C5) 
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O coordenador „6‟ argumenta em seu depoimento a concepção de EA como uma 

dimensão da educação, que segundo Reigota (2004), está voltada ao caráter social da relação ser 

humano e natureza. Leff (2007) chama a atenção para a formação de uma nova ética sócio-

ambiental atuante nessa relação homem-natureza. 

 

A educação ambiental não deixa de estar dentro da educação, porque ela (educação 

ambiental) não trata apenas de meio ambiente, trata dos valores sociais, políticos, 

econômicos, não deixa de ser, mas ela está mais voltada para os problemas sócio-

ambientais. (C6) 

 

Para formar uma nova ética sócio-ambiental é necessário pensar em transformar e 

despertar a sociedade para um compromisso individual e coletivo com o meio ambiente 

(TOZONI-REIS, 2008). 

Entendendo a Educação Ambiental, como um processo para a aquisição e construção do 

conhecimento, Araujo (2004) alerta que essa dimensão da educação deve ser capaz de orientar o 

cidadão nas tomadas de decisões, o que busca atender as necessidades atuais e futuras para 

construir uma nova mentalidade ambiental, atenta aos problemas ecológicos e sociais da 

população.  

Ao colocarem as suas concepções de EA, os coordenadores estabelecem os pontos de 

vista de EA trabalhados nos projetos da instituição formadora. Dentre eles podemos destacar a 

visão preservacionista, conservacionista e crítica/emancipatória. 

A visão preservacionista, segundo Araujo (2004), sensibiliza afetivamente o ser humano 

para uma relação de proteção e preservação dos recursos naturais, o que favorece para a redução 

dos problemas ecológicos. Portanto, foi observada na SEED essa visão, quando um dos 

coordenadores disse: 

 

Olhe o que a secretaria entende por educação ambiental pelo tempo que nós temos 

aqui nós vamos convivendo de qualquer forma e nós somos orientandos, ela entende 
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como ações, sejam práticas ou teóricas, que venham contribuir com a preservação 

do que nós chamamos de Meio Ambiente. (C3) 

 

Nesse sentido, ele afirma ser importante entender o meio ambiente que cerca essas ações 

para compreender o processo que é a EA. Conforme Reigota (2004) afirma que a educação 

ambiental tem sido realizada a partir da concepção que se tem de meio ambiente. Esse autor 

acredita que o meio ambiente trata-se de uma representação social, de um lugar determinado ou 

percebido, onde os elementos naturais e sociais estão em relações dinâmicas e em interação. 

A visão conservacionista difere da preservacionista, pois segundo Araujo (2004), ela 

supera a proposta ecológico-naturalista e insere a discussão dos vários problemas sociais na 

produção de conhecimento. A partir do relato do coordenador „2‟ da SEMED, evidencia-se a 

visão conservacionista: 

 

A EA é um trabalho pedagógico realizado com alunos, professores, enfim, com toda 

a comunidade escolar, um trabalho que busca sensibilizar e provocar alterações, 

mudanças de comportamento com relação ao Meio Ambiente (C2). 

 

Esse coordenador atenta para a mudança de comportamento que pode ocorrer no 

indivíduo, a partir de sua relação com o meio ambiente e não propõe a transformação da 

sociedade. A relação que se estabelece entre o ser humano e a natureza, ou ainda entre a 

sociedade e o ambiente se constitui numa dualidade, onde o que predomina é o antropocentrismo, 

ou seja, a hierarquia do homem sobre a natureza.  

Essa dualidade permanece na fala do coordenador „4‟ da SEED quando ele afirma que: 

A educação ambiental [...] é antes de tudo eu trabalhar a relação homem, sociedade, 

natureza e meio ambiente. (C4) 

 

Tozoni-Reis (2008) enfatiza a necessidade de superar essa dualidade homem-natureza, 

que se mostra racional e dominadora. Para tanto, é notória a importância de uma Educação 
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Ambiental voltada para a construção da cidadania por meio de transformações nas relações 

sociais de homem-natureza e de sociedade-ambiente (GUIMARÃES, 2000). Essa necessidade é 

evidenciada no depoimento do coordenador „5‟ do Projeto Sala Verde na UFS: 

 

Eu acho que a principal tarefa da educação ambiental é a gente avançar um pouco 

do antropocentrismo, sabe. Perceber que a gente enquanto ser humano, ser vivo a 

gente não tem uma hierarquia, em relação aos outros seres vivos, que não pelo fato 

de que a gente pensa isso tudo, escreve isso tudo, fala isso tudo diferente do que os 

outros seres vivos fazem.Mas eu acho que a gente tem que começar a ter uma relação 

com a natureza fazendo parte dela de alteridade. Então o que eu entendo por 

educação ambiental é um esforço que a gente faz de reeducar o ser humano no 

sentido da gente avançar um pouco esse antropocentrismo muito hierárquico assim, 

que colocou a natureza como algo fora da gente para ser explorado, eu acho que a 

gente tem que viver de forma sustentável com os outros seres vivos. Eu acho que 

educação ambiental é isso. (C5) 

 

Nessa perspectiva é que se insere a visão crítica/emancipatória da EA que está 

direcionada a construção de uma mentalidade ambiental, ou seja, construção do conhecimento e 

de saberes ambientais para uma transformação social e econômica (ARAUJO, 2004). Nessa 

abordagem de educação, o ambiente é visto em toda a sua dimensão política, econômica, social e 

ecológica.  

Em concordância, o coordenador „6‟ entende a EA como processo contínuo, complexo e 

abrangente de formação crítica para a transformação socioambiental:  

 

A educação ambiental não deixa de estar dentro da educação, porque educação 

ambiental não trata apenas de meio ambiente, trata dos valores sociais, políticos, 

econômicos, não deixa de ser, mas ela está mais voltada para os problemas 

socioambientais, não estar englobando todos aqueles problemas que educação 

enfrenta, mas mais os sócio-ambientais que não deixa de estar inseridos, tudo meio 

imbricado uma coisa na outra, o termo é mais para reforçar mesmo a preocupação 

ambiental. (C6) 
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A partir desse depoimento do coordenador „6‟ verificou-se o entendimento da Educação 

Ambiental Crítica, que tanto Guimarães (2004) como Carvalho (2004) afirmam ser uma 

dimensão da Educação que age na formação do ser humano como indivíduo e nas suas relações 

sociais, contextualizando a realidade para refletir acerca dos problemas socioambientais.  

 

3.2.4. Concepção de Formação Continuada de Professores 

 

A Formação continuada de professores pode ter vários conceitos a partir dos diversos 

olhares e opiniões de quem a desenvolve. No entanto, a concepção dessa formação é influenciada 

por alguns princípios ou eixos norteadores. Dentre estes podemos citar o desenvolvimento da 

formação na escola, ou seja, seu lócus de formação na escola, a valorização do saber docente e a 

vida profissional de cada professor. Esses três princípios são importantes para que uma formação 

continuada aconteça. 

Vale lembrar que nem sempre a atualização do professor em serviço era conhecida como 

formação continuada. Ao longo dos anos, ela foi sofrendo transformações nos seus termos, bem 

como na sua proposta de formação. De treinamento, passou para reciclagem, depois capacitação, 

educação permanente para chegar até a formação e assim ser continuada. 

Esse processo de transformações deixa-nos com certa dificuldade para diferenciar uma 

capacitação, por exemplo, de uma formação propriamente dita continuada. Por isso, quando 

perguntados sobre o que eles entendiam por capacitar e formar, e se havia alguma diferença ou se 

eram sinônimos, obtivemos diferentes olhares. 

Um dos coordenadores da SEMED considera a capacitação como algo mais amplo do que 

a formação, como se fosse resultado da formação. 

 

Capacitar e formar, eu acho que capacitação é um resultado de um processo de 

formação, acredito que seja por ai, não sei se é isso, mas „a priori‟ é isto que ocorre. 
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A capacitação já é um resultado deste processo de formação que um indivíduo é 

submetido, um processo de formação de diversas formas. (C2) 

 

No entanto, o coordenador „5‟ do Projeto Sala Verde entende o contrário, que a 

capacitação faz parte do processo de formação continuada de professores, pois para ele a 

capacitação trata de uma dimensão puramente técnica, enquanto a formação vai além da técnica, 

o que favorece para uma reflexão e mudança da prática pedagógica (CANDAU, 1997). 

Capacitação e Formação não são a mesma coisa. [...] Capacitação ela tem a ver 

com a dimensão técnica. [...] Agora formação humana ela é abrangente, a 

capacitação ela está dentro da formação e o contrário não é verdadeiro, tu pode ter 

uma capacitação técnica e que não inclui dimensões de uma formação humana. (C5) 

 

Dentre as respostas, houve também o coordenador „3‟ da SEMED que considerou os dois 

termos semelhantes, a formação e a capacitação como sendo sinônimos.  

Formação é mesmo que capacitação, não tenho nenhum problema com a palavra, 

mas alguns vão dizer que capacitar é alguém que está incapaz, certo, mas quando 

você forma você está capacitando, está qualificando. [...] a gente faz capacitação, 

treinamento, formação, a medida que você está capacitando você está formando (C3) 

 

Além disso, ele cita o termo treinamento junto com a capacitação e a formação. Imbernón 

(2010) define o treinamento como uma simples reprodução de comportamentos e técnicas feita 

pelos professores na sala de aula. 

Outro termo que é destacado por um dos coordenadores do Projeto Sala Verde é a 

reciclagem de professores.  

 

Eu fico me perguntando se quem cunhou o termo reciclar para a capacitação ou 

formação de professor, se realmente estava pensando o que significa reciclar, porque 

se cunhou esse termo pensando nisso, será que quer dizer que o professor não tava 

mais cumprindo o papel a que lhe destina. Como uma garrafa pet, então, eu quero 

dar um outro fim para essa criatura, que não tava mais sendo útil para aquilo. (C5) 
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Na reciclagem segundo Candau (1997), o professor volta e atualiza a formação, ou seja, 

ele volta à academia e participa de cursos de atualização para então refazer o ciclo, ou seja, 

começar, às vezes, com nova teoria ou princípios metodológicos. Reciclar, na concepção material 

é fazer novamente. Como por exemplo, para reciclar papel é necessário antes desestruturar o 

papel fisicamente e depois compô-lo em outro. No caso dos professores, entendo que antes deve 

desconstruir as idéias formadas e depois construir com novo sentido.  

No que diz respeito à capacitação, segundo a autora, permite tornar o professor capaz, 

apesar de não levar a reflexão, mas habilita e atualiza esse profissional por meio de técnicas. Essa 

forma de pensar a capacitação nos leva a inferir que ela pode ser também entendida como 

treinamento.  

E a formação continuada não deve ser confundida com acumulação de cursos, e sim como 

um processo de reflexão-ação-reflexão que Donald Schön destaca sobre o professor reflexivo, 

que dentro de seu contexto de atuação deve refletir na e sobre a sua experiência, seus problemas, 

e seu papel na sociedade. Esse professor reflexivo pensa na sociedade como um todo e na 

perspectiva de provocar uma mudança social. 

Ainda o coordenador „4‟ não explicitou de forma contundente a relação entre capacitar e 

formar, como mostra o depoimento a seguir.  

 

Eu usava muito a palavra capacitar e fui muito criticada aqui dentro, porque dizia 

não é capacitar. [...] diz que tecnológica você pode utilizar mais para a palavra 

capacitação, formação você está mais voltado para professor mesmo, para a área 

pedagógica. (C4) 

 

Tratando sobre a diferença entre capacitar e formar, o coordenador „6‟ argumenta. 
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São diferentes porque eu acho que formar acaba até sendo muito amplo, porque uma 

pessoa não vai se formar dentro de um curso, ela já vem com seus conceitos, seus 

saberes e ai dentro do curso de capacitação que vai capacitar ela para uma série de 

atividades, não formar dentro, ela já vem formada. (C6) 

 

Esse coordenador elenca um ponto muito importante sobre a formação de um profissional 

que não se dá pela participação de um curso simplesmente, mas que cada profissional como 

pessoa traz consigo uma bagagem de vivências, aprendizagens e conhecimento que deve ser 

utilizado em todo o processo. Candau (1997) coloca a valorização do saber docente como um dos 

princípios da formação continuada de professores. 

Quanto às concepções que as instituições formadoras compreendem esse processo de 

formação continuada de professores, como mostra o quadro 05, verificou-se que os 

coordenadores „1‟ e „3‟ vêem a formação ainda como capacitação, preparação para realizar um 

projeto. 

 

Quadro 05 – Concepções de Formação Continuada de Professores 

Coordenador (C) Concepção de Formação Continuada 

(C1), (C3) Cursos de capacitação, preparação 

(C2), (C5) Processo contínuo e planejado 

(C4) Política Pública do Estado 

(C6) Não concorda com o termo formação  
 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora a partir da análise de informações coletadas no roteiro 

de entrevista semi-estruturada com os coordenadores. 

 

Conforme é visto a partir de seus depoimentos: 

 

Desenvolver uma formação continuada que atenda a formação dele (o professor) a 

necessidade de capacitação constante e também aos interesses da secretaria que é 

obter o retorno do que é investido. (C1) 
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 Na formação continuada a gente deve buscar se aperfeiçoar, [...] é uma 

qualificação. (C3) 

 

Entretanto, não basta somente preparar o professor, mas formá-lo na e para a mudança, 

como diz Imbernón (2010) ao tecer sobre a formação continuada de professores. Os 

coordenadores „2‟ e „5‟ da SEMED e do Projeto Sala Verde na UFS, respectivamente, 

demonstram esse pensamento quando eles entendem a formação como o processo contínuo e 

planejado (quadro 05).  

Bom, eu acho que é um processo contínuo, planejado, de informação para o 

professor, que pode ser com palestras, oficinas e diversos tipos de atividades 

pedagógicas, com diversas variações de atividades pedagógicas, mas que esse 

processo seja planejado e ele esteja sempre acontecendo no decorrer da vida do 

professor. (C2) 

 

Porque o processo é complexo, ele é contínuo. Então você vai continuar a formação 

permanente e continuada. [...] Então o processo de formação continuada ele é 

importante, da gente pensar de que ele não pode ter um fim. Todo o tempo a gente 

tem que estar levando as pessoas a essa injeção de ânimo. [...] Pelo simples fato de 

que o ser humano é um ser humano em constante transformação, então a tua 

formação tem que ser continuada. E o permanente significa, que o aprendizado que 

você teve na formação, ele não seja um aprendizado tão temporário, tão frágil, 

porque daqui a pouco você esqueceu e não coloca mais em prática o que você 

aprendeu. Ele tem que ser permanente. (C5) 

 

No quadro 05 sobre as concepções de formação continuada de professores pode-se inferir 

que o coordenador „6‟ não concorda com o termo formação, por considerá-lo muito fechado, com 

uma sistematização de cursos que não garantem essa formação, pois para esse coordenador o ser 

humano vem se formando.  

 



- 85 - 

 

Porque eu acho que formação é um termo pouco medíocre quando se trata de ser 

humano, porque o ser humano ele já vem formando, ele já vem sendo formado, ele 

não vai chegar no curso e vai formar, você não vai chegar no curso e formar 

educadores ambientais, você não vai conseguir isso. (C6) 

 

Em seu relato, o coordenador „6‟ confunde a formação com a capacitação, ao afirmar que 

um simples curso não irá formar educadores ambientais. Realmente não é num curso de 

capacitação que o professor vai ser formado, pois não está acontecendo de forma contínua, e sem 

possibilitar a reflexão. Além disso, o professor é um ser em constante formação, como Paulo 

Freire (1980) bem diz que na referida educação, os homens são considerados seres inacabados, 

exigindo que a educação seja uma atividade continuamente refeita pela práxis.  

O coordenador „4‟ sugere a concepção de que a formação continuada de professores trata-

se de uma política pública do Estado.  

 

Eu penso que a formação continuada para professores, ela deve ser encarada como 

uma política pública de estado e é necessário, [...] nos qualificar, sempre, há esta 

necessidade, o mercado de trabalho exige que o profissional hoje ele esteja dentro de 

sua área de formação especifica. 

 

É evidenciado que essa coordenadora não considerou as características da formação, os 

princípios que norteiam esse processo, como o planejamento, a continuidade das propostas 

desenvolvidas, a escola como o local para realizar a formação, definir as temáticas a partir do 

saber docente e das necessidades do professor de acordo com o ciclo da sua vida profissional. 

Como vimos a partir da criação do PNEA e do PRONEA foi importante pensar na 

formação de professores sob uma dimensão ambiental. Mas ainda vemos a desarticulação entre as 

leis educacionais, o que mostra uma fragilidade no incentivo à formação de educadores para esta 

perspectiva (TRISTÃO, 2007). 
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3.2.5. A EA na Formação de Professores 

 

Para compreender as concepções que os coordenadores possuem acerca da abordagem das 

questões ambientais na formação continuada de professores, procurou-se saber como os docentes 

foram ou estão sendo formados para esta perspectiva. 

Os coordenadores participantes desta pesquisa foram questionados com relação à 

existência de projetos voltados nesse enfoque durante a gestão deles na coordenação. Verificou-

se que na SEED e na SEMED não foram desenvolvidos projetos que contemplassem esses dois 

pilares que é a formação continuada e a dimensão ambiental. Na UFS tivemos como destaque o 

Projeto Sala Verde que mesmo em processo de reestruturação, desenvolve propostas que 

abordam essa questão. 

Na SEMED, a maioria dos projetos trabalhados com os professores são projetos de 

capacitação ou ainda é feita uma simples apresentação do projeto como exemplifica o 

coordenador „2‟. 

 

Nós tivemos o projeto educação de Chico Mendes que estava dentro do planejado e 

de lá para cá nós tentamos implantar o planejamento da formação das “com vidas” 

que seria com professores e alunos para trabalhar em suas escolas e ai sim tinha um 

plano, tinha um projeto para se trabalhar, para fazer esta formação continuada com 

os professores, até por que a nossa proposta é fazer a primeira formação com 

professores e com alunos, mandar para a escola este plano, que será adaptado a 

realidade local e conseqüentemente estaremos fazendo a avaliação e formação destes 

professores. (C2) 

 

Ele relata que ainda não existe um projeto de formação continuada de professores sob a 

perspectiva ambiental.  Dessa forma, não há uma continuidade na proposta de EA a ser 

trabalhada, isso dificulta uma reflexão da prática docente. Portanto, formar um professor em 

atividade não deve ser pensada apenas para certificar, e sim possibilitar o enfrentamento das 

dificuldades encontradas na escola de forma constante e contínua (GÉGLIO, 2006). 
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O cenário da educação ambiental que vem sendo feita na escola, mostra-se com a 

presença marcante de projetos de EA que chegam já prontos para serem desenvolvidos pelos 

professores, os quais se tornam um mero executor dessa atividade pontual. Para isso, o professor 

passa por uma preparação através de cursos aligeirados, que não permite refletir na e sobre sua 

prática. Como vemos também no depoimento do coordenador „4‟ ao citar um exemplo de 

projetos de capacitação desenvolvidos com os professores: 

 

Foram vários projetos como o Caminho das Águas, em 2008 e 2009 houve uma 

proposta de formação, a gente analisou o material, o Kit pedagógico, foi feito uma 

articulação com os representantes da Fundação Roberto Marinho e Agência 

Nacional de Águas, eles já tinham o projeto por região. (C4)  

 

O projeto supracitado é uma parceria da SEED com outros órgãos, onde a mesma exerce a 

função de executora da ação. Para Guimarães (2000), as ações pontuais praticadas nas escolas, 

tais como campanhas de coleta seletiva de lixo, reciclagem de papel, de alumínio ou ainda 

Semana do Meio Ambiente, tem no seu centro, a atividade pela atividade, sem que exista um 

momento de reflexão sobre o conteúdo que cada uma dessas atividades deseja expressar. 

De acordo com o coordenador „1‟, o programa Horas de Estudo da SEMED pode ser 

considerado como proposta de formação continuada de professores. Essa proposta trabalha com 

discussão de texto, palestras, oficinas e vídeos, por meio de um articulador de cada disciplina. A 

cada duas (02) vezes no mês os professores se reúnem com seu articulador para discutir as 

temáticas como destaca o coordenador „1‟: 

 

O nosso programa Horas de Estudo da forma que ele foi estruturado, geralmente são 

trabalhos com oficinas, palestras, discussão de vídeos e também discussão de textos. 

Além de ter a programação, de ter tudo organizado, temas que são escolhidos por ele 

(professor) e que a gente viabiliza as pessoas (articuladores de cada disciplina) para 

trabalharem esses temas, ele é remunerado por essas horas de formação continuada, 

é uma garantia dele, garantida no plano de carreira. (C1) 
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As temáticas trabalhadas ao longo desses anos é bem diversificada como cita o 

coordenador „1‟: 

 

Cada encontro é uma programação diferente, normalmente com uma temática 

diferente para que vários temas que são necessários em sala de aula possam ser 

trabalhados, no ano passado foi trabalhado bullying, foi trabalhado meio ambiente, 

foi trabalhado parasitologia, leitura, avaliação.  

 

Apesar do coordenador „1‟ considerar essa proposta como formação continuada segundo a 

perspectiva ambiental, percebe-se no seu depoimento que o trabalho com a EA é feito 

eventualmente e não no centro das discussões. Nesse sentido, não corresponde a questão 

pesquisada, em que a dimensão ambiental deve está no centro das discussões durante a formação 

continuada de professores. 

Os coordenadores tanto da SEMED como da SEED elencam dificuldades em desenvolver 

projetos seja de capacitação, seja de formação continuada. Destacam que a falta de infra-

estrutura, recursos e de planejamento para definir as temáticas a serem trabalhadas de acordo com 

as necessidades dos professores na escola, e ainda a baixa freqüência vinculada com a 

desmotivação de muitos professores em participar das propostas de formação, interferem na 

realização da formação continuada de professores. 

 

Dificuldades são várias, de infra-estrutura, de recursos, de burocracia, de 

transporte, de horário de professor, tudo isso que você pensar ai é obstáculo. Outra 

dificuldade é você trazer o professor, principalmente se for daqui de Aracaju em 

função de seus vínculos, dos 52 vínculos que nós, professores temos. (C3) 

 

 

Percebemos também que essas dificuldades influenciam na forma como tem sido feitas as 

propostas de formação continuada de professores. 



- 89 - 

 

 

É uma dificuldade a implantação e implementação de algumas ações, por conta 

da falta mesmo de pessoal e [...] uma outra coisa é algumas resistências dos 

professores mesmo em mudar um pouco algumas filosofias de trabalho, em 

estarem abertos a novas metodologias, novas formas de atuação, a gente ainda 

encontra também alguma resistência, [...] vai desmotivando e voltando para as 

ações tradicionais de uso apenas dos livro didático, de concentração realmente no 

conteúdo básico e aplicação de provas e a gente acaba perdendo um pouco as 

discussões de outras temáticas. (C1) 

 

Como todo processo, para desenvolver uma formação continuada de professores deve-se 

seguir alguns princípios que norteiam como lócus da formação, saber docente e o 

desenvolvimento profissional. Candau (1997) aborda com propriedade os três princípios e propõe 

que ao pensar numa formação continuada de professores deve-se ter em mente, desenvolver as 

propostas na própria escola para que o professor reflita no seu local de trabalho, valorizar o saber 

de cada professor, pois ele está em constante formação e também planejar atividades de acordo 

com os diferentes níveis da vida profissional do professor. 

Nessa perspectiva, o Projeto Sala Verde na UFS como projeto de extensão tem uma 

amplitude no seu campo de atuação junto aos professores. Esse projeto considerado como 

proposta de formação continuada por apresentar características desse processo como o 

planejamento das atividades, a própria continuidade desde 2005 e os eixos norteadores tais como: 

A escola como lócus da formação, pois segundo os coordenadores as atividades são 

desenvolvidas nas escolas e tomam como base a necessidade de cada professor frente aos 

desafios da sala de aula, valorizando o saber docente, além de levar em consideração o ciclo 

profissional que cada professor possui. 

 

O projeto Sala Verde na UFS teve inicialmente um propósito de capacitar 

professores da rede pública a trabalhar com educação ambiental. [...] A idéia era 

que na capacitação desses professores, eles soubessem desenvolver projetos de EA 

com os seus alunos. Porém, a sala verde vê a importância de trabalhar a EA mais 

amplamente e não especificamente [...] para tanto foi criado o grupo de pesquisa em 

EA no estado de Sergipe (GEPEASE) e ela resolveu atuar com a formação de 
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professores de forma mais ampla, ela começou isso com o curso de especialização 

em educação ambiental junto com a PROEX.[...] Tanto que ela organizou o Encontro 

Sergipano de EA (ESEA) e começou a receber depoimentos, apresentação de 

trabalhos que não era especificamente de professores em sala de aula, mas por 

exemplo projetos que empresas realizam com educação ambiental. Ampliou o eixo de 

atuação. (C5) 

 

Além desses avanços supracitados durante o projeto também foram citadas algumas 

dificuldades no desenvolvimento do mesmo, como vemos nessa fala: 

 

No projeto sala verde, quando a gente vai ao encontro dos professores nas reuniões, 

eles sentem muita dificuldade dessa questão da educação ambiental na formação de 

professores, porque o professor não vê isso em formação acadêmica, eu digo. E ai 

como ele não vê, ele se sente incapacitado em trabalhar com EA, pensando que EA é 

um bicho de sete cabeças, quando na verdade é algo simples e ao mesmo tempo 

complicado, é complexa. 

 

Isso mostra que o Projeto Sala Verde na UFS foi crescendo ao longo dos anos devido à 

diversas mudanças na sua estrutura administrativa e pedagógica. Em virtude disso, esse projeto 

busca alternativas para suprir deficiências que surjam durante o processo de formação. 

 

Diante dessa dificuldade, eu acho que o projeto sala verde tenta, ele vai levando 

recursos para você se inteirar do que seja essa EA, eu acho que é basicamente isso, 

ele vai para você discutir, para você formar uma consciência crítica sobre seus 

problemas, como a gente trata problemas de comunidade, do município, determinado 

município tal. (C6) 

 

Esse coordenador também relata como o grupo de estudo GEPEASE contribuiu na sua 

formação como educador ambiental e concomitantemente na formação continuada dos 

professores. 
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Com o GEPEASE, eu aprendi muita coisa, li alguns textos, textos até que nem foram 

pedidos como leitura para discussão com o grupo, que eu sentia a necessidade de ler 

e a minha visão de educação ambiental foi mudando ao longo do tempo e vem 

mudando também, veio forte modificação, porque antes eu achava ah esse negocio de 

educação ambiental é reciclar, fazer horta, é sustentabilidade, e já não sei se a 

sustentabilidade se sustenta no sistema que hoje se coloca. (C6) 

 

Evidencia isso no relato do coordenador „5‟ que revela a formação recebida durante todo 

o processo de troca de experiências no projeto Sala Verde na UFS e a importância do GEPEASE. 

 

Eu acho que o maior testemunho de que a sala verde na UFS pretende uma educação 

continuada e permanente foi a criação de GEPEASE que nasceu para subsidiar e 

respaldar o trabalho da equipe da sala verde. (C5) 

 

Portanto, é importante a preocupação pela formação dos coordenadores dos projetos, pois 

não basta desenvolver a formação continuada para o professor, sem que o coordenador, como 

educador, reflita na e para a sua prática que segundo Schön (2000) é de grande relevância para a 

formação de todo o profissional.   

Foi solicitado que os coordenadores sugerissem alternativas para tornar a formação dos 

professores das instituições pesquisadas em continuada e permanente. Dentre as sugestões, 

destacamos: 

A SEMED sugere um planejamento de atividades criado pela própria secretaria, em que a 

mesma deixa de ser mera executora e passa também a refletir diante dos problemas da 

comunidade escolar. 

 

Eu acho que a gente precisa planejar formação continuada para professores nessa 

linha, não só na temática da educação ambiental mas têm outras que a gente precisa 

fazer um planejamento, que a gente precisa inserir educação ambiental nesse 

planejamento de formação junto com as demais temáticas. (C2) 
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O coordenador „3‟ da SEED coloca que basta trocar problemas por soluções, como afirma 

no seu depoimento abaixo: 

 

Você pega os problemas e revertam os problemas em soluções, então a burocracia, a 

escolha dos funcionários, disponibilidade de transporte, tendo isso solucionaria, 

remuneração dos professores que precisam trabalhar muito e daí não tem tempo 

para participar dessas formações. (C3) 

 

Nesse depoimento é possível verificar que o coordenador atribui as dificuldades em 

inserir a dimensão ambiental no processo de formação à esfera político-administrativa. Não 

considerando o papel da pedagogia em mostrar a importância de se inserir a EA no processo 

educativo e assim desencadear o gosto nos professores para investir na formação continuada para 

agir sob a égide do paradigma ambiental.  

Desenvolver a educação ambiental sob essa orientação não é algo simples, pois envolve 

várias questões mais a nível administrativo do que pedagógico. 

E o Projeto Sala Verde na UFS que mais avançou enquanto proposta de formação 

continuada de professores discute a necessidade de um acompanhamento nas escolas, dando um 

suporte ao professor, que às vezes se sente sozinho na realidade de sua prática docente. 

 

Eu acho que a sala verde por ela existir já é um avanço, já começa como eu disse 

antes a mexer nem que seja de uma maneira mais tímida, mas quando você faz uma 

especialização, você mexe pouco, quando você faz um encontro mexe mais, fazer as 

pessoas começarem a refletir sobre isso já é um começo. (C5) 

 

Porém, ainda apresenta algumas fragilidades, como argumenta o coordenador „6‟ 
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Acho que se a gente pudesse se fazer mais vezes presente lá no município e ir mesmo 

na sala de aula com o professor porque as vezes o professor se sente um pouco as 

vezes até solto porque a gente vai lá e eles vão atuar no projeto quando a gente dizia 

que tinha que fazer um projeto. (C6) 

 

Nesse sentido, compreender as dificuldades enfrentadas pelos coordenadores no trabalho 

com a EA na formação continuada de professores torna-se significativo no contexto da discussão 

deste estudo.  Assim para propiciar a construção de o processo formativo comprometido com a 

educação de sujeitos sociais, críticos e participativos é de suma importância superar a fragilidade 

das práticas docentes conforme diz Tozoni-Reis (2007).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
______________________________________________________________________ 

 

Aqui chegamos ao ponto de que talvez devêssemos ter 

partido. O do inacabamento do ser humano. Na verdade, o 

inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da 

experiência vital. Onde há vida, há inacabamento. (Freire, 

1996) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Entendendo que a formação continuada de professores sob a perspectiva ambiental crítica 

deve ser pensada como um processo longo e contínuo, que promove a compreensão dos 

problemas socioambientais em múltiplas dimensões e potencializa a transformação social do 

professor, busquei investigar as concepções de formação continuada e de educação ambiental, 

bem como os princípios que norteiam as propostas das instituições formadoras. Vale salientar que 

as considerações expostas na pesquisa, que trago nesses escritos não representa a verdade 

absoluta dos fatos, mas sim um olhar sobre as realidades apresentadas pelos coordenadores a 

partir dais quais, teci algumas reflexões. 

A partir dessas idéias já discutidas que me permito, nesse momento, trazer alguns pontos 

para conclusões dessa investigação, mas também expressar minha posição frente ao que foi 

vivenciado e relatado na pesquisa de campo. Este estudo se propôs a compreender como a EA 

está presente nas propostas de formação continuada de professores no Estado de Sergipe.  

A pesquisa evidenciou que não foi possível verificar indícios de formação continuada na 

perspectiva ambiental nos documentos cedidos pela SEED e SEMED. No entanto, a UFS por 

meio do projeto Sala Verde vem desenvolvendo a formação continuada nessa perspectiva. 

Além disso, pude perceber nas respostas ou nas ausências delas, que os coordenadores 

não concebem a EA como disciplina. No entanto, a concepção de EA de alguns coordenadores 

esteve presente como uma temática ou ainda, como um trabalho pedagógico. Entretanto, outros 

coordenadores entendem a EA como uma dimensão da educação ou a própria educação. 

Quanto à dimensão da EA nas propostas estudadas, foi notória a visão preservacionista e 

conservacionista dos coordenadores das secretarias e a crítica/emancipatória no projeto Sala 

verde na UFS. Vale salientar que a formação continuada de professores nos instiga a confrontar 

diversas formas de preparar o professor. Foram evidenciadas quatro formas: treinar, capacitar, 

reciclar e formar. É evidente que todas preparam o professor, mas o diferencial está na finalidade 

dessa preparação, nas modalidades utilizadas e na reflexão de sua prática. 
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Pelo pesquisado, tivemos coordenadores que confundem a formação como capacitação, e 

até sugerem como um treinamento. E outros que relacionam a formação como um processo 

contínuo e planejado diferenciando da capacitação e da reciclagem. No entanto, há também um 

coordenador que entende o termo formação como sendo sistemático, com tempo determinado 

para começar e terminar. Porém, o que se observa é que ele confunde esse processo com a 

capacitação realizada por meio de cursos pontuais, e não considera a formação do profissional 

professor como um ser inacabado que está em constante formação. 

Quanto ao cenário da Educação Ambiental na escola, mostra-se marcante a presença de 

projetos de EA que chegam já prontos para serem desenvolvidos pelos professores. Para tanto, o 

professor passa por uma preparação através de cursos aligeirados, que não possibilita refletir na e 

sobre sua prática. 

Essa dinâmica nos permite questionar como vem sendo desenvolvidos esses projetos de 

EA nas escolas, de forma pontual ou permanente. Pelo o que foi relatado, pude perceber que são 

ações mais pontuais que permanentes, mas que de algum modo exercem influência sobre a 

prática docente. Dentre as pontuais, tivemos cursos de capacitação e de apresentação, 

desenvolvidos principalmente através de palestras e oficinas. E dentre as ações permanentes, 

consideradas como formação, tivemos o desenvolvimento de um projeto planejado 

continuadamente que vem sendo desenvolvido, tanto por meio de discussões de textos, oficinas, 

uso de vídeos, elaboração de projetos para as escolas e desenvolvimento dos mesmos, como a 

reflexão das ações de EA realizadas pelos professores e a comunidade escolar. Entretanto, esse 

projeto está voltado para uma pequena parcela de professores no estado de Sergipe, o que 

representa um pequeno avanço nesse campo. 

Dessa forma, a EA vem se consolidando em nosso Estado como uma dimensão ambiental 

na educação, e por isso, desencadeia uma série de discussões a cerca do seu papel na escola. Uma 

das preocupações atuais é a formação de professores nessa perspectiva. É necessário formar 

professores que desenvolvam projetos em EA na sua prática na sala de aula.  

No entanto, não basta simplesmente capacitar esses professores para serem meros 

reprodutores de técnicas pré-estabelecidas, mas habilitá-los para que desenvolvam projetos em 
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EA diante das necessidades de sua escola, refletindo antes, durante e depois das ações 

desenvolvidas juntamente com toda a comunidade escolar e seu entorno, o que pode propiciar 

uma transformação social. Para tanto, é importante incentivos por meio de políticas públicas mais 

efetivas, para assim, implementar no Estado de Sergipe a EA na formação continuada de 

professores. 

Nesse sentido, compreendo que este trabalho tenha gerado vários questionamentos em 

torno do que não foi possível ir além, em função do tempo que dispunha e dos caminhos 

metodológicos que planejei. Portanto, sugiro a realização de pesquisas que voltem o olhar para 

cada especificidade analisada desde as concepções a cerca da formação continuada e da EA, além 

das ações desenvolvidas pelas instituições como propostas de formação nessa perspectiva. 
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APÊNDICE A - Roteiro de entrevista para coordenadores da SEED, SEMED e Projeto Sala 

Verde na UFS. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 

 

Coordenadores (as) de propostas de EA na formação continuada de professores da SEED, 

SEMED e Projeto Sala Verde na UFS. 

 

 

 

Caro(a) Coordenador(a), 

 

A entrevista tem o objetivo de conhecer as propostas de Educação Ambiental que tenham o 

enfoque voltado para a formação continuada de professores.  

 

 

Dados de Identificação: 

 

1. Nome: 

2. Formação: 

3. Tempo de Serviço: 

4. Tempo de atuação na coordenação: 

 

Sobre os Projetos desenvolvidos em 2010: 

 

5. O que você entende por Educação Ambiental? 

6. Capacitar e Formar? Para você são sinônimos, ou existe alguma diferença? 

7. Como você vê a formação continuada de professores? 

8. Como a secretaria encara a Educação Ambiental na formação de professores? 

9. Você acredita ser possível realizar a formação continuada de professores seguindo a 

perspectiva ambiental? 

10. Houve projetos voltados para a formação continuada de professores na perspectiva 

ambiental? 

11. Esses projetos não são realizados para todos os professores, então quais os critérios de 

escolha dos professores participantes? 

12. Como foram desenvolvidos os projetos, em quantos encontros, como ocorria a formação? 

13. Esses projetos foram embasados em qual concepção de EA? 

14. É feita alguma avaliação das atividades desenvolvidas durante o projeto? 

15. Qual a opinião dos professores quanto ao que foi desenvolvido? 

16. Você acha que esses projetos desenvolvidos já contemplam a formação continuada dos 

professores? 
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17. Você identifica alguma dificuldade em realizar a formação nesse âmbito?  

18. Como você avalia a Formação continuada que vem sendo oferecida aos professores? 

19. O que você acha que poderia ser feito para facilitar esse processo e melhorar a prática 

docente? 
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APÊNDICE B - Termo de consentimento 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

 

Aracaju, ____ de janeiro de 2011.  

 

Eu, ______________________________________________________, Est. Civil: 

_______________________ RG: ______________________, declaro para os devidos fins que 

cedo os direitos de minha entrevista, gravada em ___ de janeiro de 2011 para ser usada 

integralmente ou em partes, sem restrições de prazos e citações, desde a presente data, como 

fonte para a Dissertação de Mestrado da pesquisadora Leisitânia Nery Teixeira. Da mesma forma 

autorizo a sua audição e o uso das citações a terceiros, ficando vinculado o controle e gravação da 

mesma à pesquisadora supracitada. Abdicando de direitos meus e de meus descendentes, 

subscrevo a presente. 

  

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do (a) participante da pesquisa 

 

 

______________________________________________ 

Leisitânia Nery Teixeira 

(Pesquisadora Responsável) 
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ANEXOS 
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ANEXO A – Fotos de exemplos de relatórios de projetos da SEED 
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ANEXO B – Fotos de exemplos de relatórios de oficinas desenvolvidas durante os projetos da 

SEED 
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ANEXO C – Modelo de cronograma do programa Horas de Estudo desenvolvido pela SEMED. 
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ANEXO D – Fotos de reuniões de professores e coordenadores de projetos desenvolvidos em 

diversos municípios de Sergipe no Projeto Sala Verde na UFS. 
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Reuniões dos Professores e Coordenadores do Projeto Sala Verde na UFS 

 

 

 
Foto 01: Reunião do Projeto Sala Verde na UFS no Município de Arauá 

 

 
Foto 02: Seminário Interno do Projeto Sala Verde na UFS com os professores de todos os 

municípios envolvidos discutindo as ações desenvolvidas ao longo do ano. 
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ANEXO E - Lista dos projetos desenvolvidos no ano 2007- 2010 pelas Secretarias Municipal e 

Estadual de Educação em Sergipe, e pelo Projeto Sala Verde na UFS. 
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 RELAÇÃO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELAS INSTIUIÇÕES SEED, 

SEMED E UFS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEED SEMED UFS 

Projeto Mudanças climáticas 

globais, queimadas, incêndios 

florestais: causas, 

consequências e alternativas de 

soluções. 

Projeto Família e Meio 

Ambiente 

Projeto Sala Verde na UFS 

Projeto Caminho das Águas Projeto Educação de Chico 

Mendes 

GEPEASE 

Projeto para o controle do 

caramujo africano 

Projeto para o controle do 

caramujo africano 

Curso de Especialização em 

EA para professores 

 Projeto Saúde e Prevenção 

nas Escolas 

ESEA 

Programa Vamos cuidar do 

Brasil com as escolas 

Programa Vamos cuidar do 

Brasil com as escolas 

 

 Programa Horas de Estudo  
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ANEXO F – CD anexado na dissertação com a transcrição das seis entrevistas feitas com os 

coordenadores de projeto da SEED, SEMED e UFS. 

 

 


