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RESUMO 

 

 

Este estudo buscou compreender como a política de formação continuada de professores da 
rede municipal de ensino, em Aracaju, contribuiu para a inserção da Educação Ambiental em 
uma perspectiva crítica.  Trata-se de uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa que 
utilizou como instrumentos o questionário e a entrevista.  Os dados foram analisados à luz de 
autores que discutem a Educação Ambiental e a formação de professores em uma perspectiva 
crítica. Partiu-se do pressuposto de que o projeto pedagógico da modernidade implicou em 
uma racionalização do conhecimento e uma visão de exploração e dominação do ser humano 
sobre o outro. Tal fenômeno pode ser explicado como uma crise civilizatória que só poderá 
ser superada a partir de um novo paradigma de conhecimento. No contexto educacional, 
políticas públicas são elaboradas, visando atender a demanda de formação advinda do 
processo de globalização e expansão do ensino. Observa-se um processo de descentralização 
de responsabilidades, no entanto permanece o controle por meio do planejamento e avaliação 
dos sistemas de ensino. Diante dos resultados apresentados nas avaliações, as políticas são 
direcionadas para a formação inicial e continuada dos professores. A partir da análise das 
políticas públicas de Educação Ambiental, formação de professores, análise de documentos 
pertinentes e depoimentos dos atores envolvidos, verificou-se que as políticas públicas que 
orientam a formação continuada de professores na rede municipal de Aracaju permanecem 
como uma proposta de formação centrada apenas nas práticas dos professores, por meio da 
oferta de cursos pontuais por área do conhecimento. Conclui-se que a formação ambiental dos 
professores, na perspectiva da Educação Ambiental crítica e transformadora, ainda é um 
caminho a ser trilhado pelos profissionais do magistério que atuam na Secretaria Municipal de 
Educação (SEMED), em Aracaju.   
Palavras Chaves: Educação Ambiental. Políticas Públicas.  Formação de Professores. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This study sought to understand how the continuous formation policy of teachers of municipal 
schools, in Aracaju City, contributed to the inclusion of environmental education in a critical 
perspective. This is an exploratory qualitative research that used questionnaire and interview 
instruments. The data were analysed with authors that discuss environmental education and 
teacher training in a critical perspective. This research was based on the assumption that the 
pedagogic project of modernity entailed in a rationalization of the knowledge and insight of 
exploitation and domination of human beings on the other. This phenomenon can be 
explained as a civilizing crisis that can only be overcome from a new paradigm of knowledge. 
In the educational context, public policies are drawn up, aiming to meet the demand for 
training from the process of globalization and expansion of education. There is a process of 
decentralization of responsibilities, however remains the control through the planning and 
evaluation of education systems. On the results presented in the evaluations, the policies are 
directed to initial and ongoing training of teachers. From the analysis of public policies of 
environmental education, teacher education, analysis of relevant documents and testimonies 
of the actors involved, it was found that the public policies that guide the continuous 
formation of teachers at municipal Aracaju remain as a formational proposal focused only on 
teachers' practices, through the provision of specific courses per area of knowledge. It is 
concluded that the environmental training of teachers in the perspective of critical and 
transformative environmental education, is still a path to be trodden by teaching professionals 
who work on SEMED in Aracaju City.  
Keywords: Environmental Education. Public Policies. Teacher Training. 
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1. INTRODUÇÃO:  

OS CAMINHOS PERCORRIDOS, AS VIAS DE ACESSO E OS RITOS DE 

ENTRADA                                                        

 

 

Faço alusão aos termos utilizados por Isabel Carvalho (2008), ao se referir às 

memórias e às trajetórias dos educadores ambientais em sua pesquisa de doutoramento, para 

relembrar minha trajetória como pesquisadora.  Meu encontro com a Educação Ambiental 

(EA) aconteceu no ano de 2003, ocasião em que ingressei como voluntária Sociedade de 

Estudos Múltiplos, Ecológica e de Artes (SEMEAR), ainda cursando a graduação em 

Pedagogia na Universidade Federal de Sergipe. 

 Nesse período, a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) se consolidava no 

Brasil por meio do Decreto 4.281 de 25 de junho de 2002. Ainda nesse ano, participei como 

colaboradora do Projeto “De olho no Ambiente”, executado pela SEMEAR, com o patrocínio 

da Petrobras. O projeto teve duração de um mês e tinha como objetivo realizar um diagnóstico 

socioambiental do município de Aracaju.  

Na trajetória acadêmica, as principais contribuições para meus conhecimentos em 

relação à Educação Ambiental foram as disciplinas relacionadas à metodologia do ensino de 

Geografia, Ciências e cursando a disciplina de Pesquisa em Educação III, na qual busquei, 

junto às minhas colegas de grupo, reconstruir a trajetória das conferências de meio ambiente, 

ocorridas no ano de 2003, que culminou com a minha primeira publicação: “A Conferência 

Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente: participação a contribuição das escolas de 

Sergipe” (Caderno do Estudante – UFS, 2005). 

 O envolvimento com as discussões em torno da Educação Ambiental me levou em 

2005 a fazer parte da Comissão Organizadora Estadual (COE) da II Conferência Infanto-

Juvenil pelo Meio Ambiente na Escola, representando a Sociedade SEMEAR, cujo tema foi 

“Vivendo a Diversidade na Escola”. A partir dessa experiência, pude compreender que atuar 

com Educação Ambiental é um processo amplo que comporta várias dimensões, sendo a 

ambiental uma delas (ARAÚJO, 2004). Após a finalização das conferências, a Sociedade 

SEMEAR foi contemplada com uma vaga para curso de extensão na modalidade a distância 

pela Universidade de Brasília. A vaga me foi disponibilizada e o tema escolhido foi Educação 

na Diversidade. Para que minha inscrição fosse aceita, era necessário apresentar um projeto de 

intervenção na instituição que estava atuando e, para concluir, era necessário apresentar o 

projeto em sua versão final. Esse curso continha um módulo especifico sobre Educação 
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Ambiental e  possibilitou  que eu ampliasse minha visão em relação à EA, pois, por meio das 

leituras dos textos propostos, tive acesso às primeiras leituras dos trabalhos de Isabel Moura 

Carvalho, Frederico Loureiro e Mauro Guimarães, entre outros.  

Buscando ampliar minha visão sobre a Educação Ambiental, comecei a participar 

também das reuniões e discussões fomentadas pela Rede de Educação Ambiental de Sergipe 

(REASE). A partir dessa experiência, compreendi a importância de uma articulação 

interinstitucional para se avançar na trajetória de implementação da Educação Ambiental. 

Em 2005, atuando também como professora-estagiária da rede municipal de ensino de 

Aracaju, passei a colaborar com as atividades do Programa da AABB Comunidade.  Foi a 

partir dessa experiência que procurei inserir a dimensão ambiental, atuando com crianças das 

escolas municipais, situadas no entorno da sede da Associação Atlética Banco do Brasil 

(AABB) do município de Aracaju. Na ocasião, as atividades elaboradas, a partir da disciplina 

prática do ensino de Geografia e as leituras sobre Educação Ambiental me deram subsídios 

para elaborar um projeto inicial. Nesse mesmo ano, tive minha experiência como professora 

em escola particular e tentava, a partir das minhas práticas, inserir a dimensão ambiental em 

minhas aulas. Foi nessa escola, também, que cumpri parte dos requisitos da disciplina 

“práticas de ensino nas séries iniciais”.  Essas experiências contribuíram para minha formação 

e para compreender o desafio de inserir a dimensão ambiental no currículo escolar.  

No ano de 2007, ingressei no Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Ambiental 

da Universidade Federal de Sergipe (GEPEASE-UFS), onde passei a estudar e discutir 

coletivamente de forma mais sistemática sobre a Educação Ambiental.  

 Envolvida pelas discussões do grupo, ingressei em 2008 no curso de especialização 

em Educação Ambiental para Professores, ofertado pela UFS. A ideia de organizar esse curso 

surgiu nas reuniões do GEPEASE e seu objetivo inicial era oferecer maior aporte teórico e 

metodológico para os professores que participavam do Projeto Sala Verde – UFS, por meio de 

termo de convênio assinado entre a UFS e os representantes dos municípios participantes do 

projeto. 

 No entanto, poucos alunos-professores, participantes do projeto Sala Verde, tiveram 

acesso ao curso, pois não foram dispensados das aulas, nas escolas em que lecionavam, para 

participarem do referido curso que acontecia às sextas-feiras e sábados.    

Como trabalho de conclusão do curso, apresentei uma monografia com o tema 

“Políticas Públicas de Educação Ambiental: desdobramentos das Conferências Infanto-

juvenis pelo Meio Ambiente na rede estadual de ensino” (OLIVEIRA, 2009) no segundo 

Encontro Sergipano de Educação Ambiental, promovido pelo grupo GEPEASE. Esse estudo 
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me trouxe algumas reflexões em relação à descontinuidade de ações, na tentativa de 

implementação da Educação Ambiental, a partir das políticas públicas.  

Destaco, também, que, por meio dessa especialização, busquei analisar o projeto 

pedagógico do curso de Pedagogia da UFS, procurando identificar de que forma a dimensão 

ambiental estava inserida no curso, visto que o projeto pedagógico foi reelaborado para 

atender às Diretrizes Nacionais Curriculares para o Curso de Pedagogia – Licenciatura Plena.  

Por intermédio dessa pesquisa, identifiquei que a dimensão ambiental do curso estava 

contemplada, principalmente na disciplina Educação e Ética ambiental.  

Com um maior aporte teórico metodológico, passei a atuar no Projeto Sala Verde – 

UFS como professora colaboradora, trabalhando com formação continuada para os 

professores dos municípios conveniados. Essa experiência me trouxe algumas inquietações 

sobre a influência da formação continuada para a inserção da dimensão ambiental no currículo 

escolar. 

Os desafios para desenvolver as atividades previstas no planejamento eram muitos, 

desde o transporte, fornecido pela prefeitura do município conveniado, até a participação dos 

docentes nas atividades. Vale ressaltar ainda que, no dia da formação, os professores 

deveriam estar dispensados das atividades da escola para poderem participar das atividades de 

formação do projeto Sala Verde. Mesmo assim, havia uma frequência descontínua. Muitos 

professores não compareciam e os que participavam ainda tinham dificuldade em cumprir o 

horário acordado para a formação, embora estivessem dispensados para esse fim, outros não 

tiveram dispensa nesse dia, embora já tivesse sido acordado.   

No entanto, tínhamos um pequeno grupo de professores com frequência assídua e que 

buscavam, na formação continuada, subsídios para trabalharem de acordo com os princípios 

da Educação Ambiental. Porém, nem mesmo os professores mais comprometidos com a 

formação conseguiam desenvolver os projetos de forma efetiva, por falta de apoio dos 

gestores.  

Buscando ampliar minha compreensão em relação aos desafios para a implementação 

de uma proposta educativa que contemplasse a dimensão ambiental, ingressei como aluna do 

mestrado em Educação da UFS. As leituras permitiram ampliar minha compreensão em 

relação à crise paradigmática e as consequências e a fragmentação do conhecimento, bem 

como a proposta de superação do paradigma dominante para o paradigma emergente 

(SANTOS, 2002) e que, a partir da relação entre ciência, técnica e natureza (SEVERINO, 

2006), é possível entender a problemática socioambiental agravada com o modo de 

exploração capitalista (LOUREIRO, 2006) e sua influência no projeto pedagógico da 
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modernidade. Atender à demanda advinda da revolução industrial implicou elaborar um 

projeto educativo voltado à “fetichização” da técnica (ADORNO, 2010) e o estímulo ao 

consumo desenfreado.   

A partir dessas leituras e de outras, já como aluna regular do mestrado, retornei à 

reflexão em relação à formação dos professores e de como a formação continuada tem 

contribuído para a inserção de dimensão ambiental no currículo escolar com um projeto de 

pesquisa que buscou responder a seguinte questão: 

- Qual a influência da formação continuada para a inserção da Educação Ambiental 

em uma perspectiva crítica na rede pública municipal de Aracaju? 

Para ajudar a responder esta questão, acrescentei as seguintes questões norteadoras: 

- Quais princípios da Educação Ambiental estão presentes na abordagem pedagógica 

dos professores da rede municipal de ensino de Aracaju? 

 - Quais as possibilidades e os desafios que os professores enfrentam para desenvolver 

um projeto na escola?  

- Como os professores vêm se utilizando das experiências da formação continuada 

para sua prática docente? 

A opção pelas escolas da rede municipal de ensino de Aracaju ocorreu em função de 

os professores, desse município, terem maiores possibilidades de acesso à formação 

continuada, por meio de cursos a escolherem na modalidade presencial ou a distância, por 

meio das políticas públicas no âmbito municipal ou federal.   

Durante a fase de coleta de dados, fui convocada para fazer parte dessa rede de ensino, 

por meio de aprovação em concurso público e, tal fato, proporcionou-me uma aproximação 

maior com a realidade de ser professor no contexto contemporâneo. “Olhar por cima do 

muro” da escola é diferente de estar dentro do espaço escolar e vivenciar toda a problemática 

que envolve o ofício de ser professor, desde as condições salariais, perpassando as condições 

de trabalho e a realidade de nossos alunos, carentes de comida, atenção, educação, 

socialização etc.  

Diante desta problemática, depara-se o professor entre o conflito de dar conta desta 

realidade, tentando ser um agente social (VEIGA, 2002). Trabalhar a partir da realidade dos 

alunos e ultrapassar esta realidade, possibilitando o acesso aos conteúdos construídos 

historicamente, de forma a contribuir para uma formação crítica, são os desafios a que se 

propõem os profissionais da educação que, conscientes da realidade de ser professor, 

assumem o compromisso de exercê-lo.  
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Oferecer subsídios teóricos e metodológicos, estimular a reflexão sobre a prática 

pedagógica, de forma a construir um saber ambiental (LEEF, 2009) deve ser a proposta de 

formação inicial e permanente.  

Considerando que a Rede Municipal de Aracaju contempla na carga horária dos 

professores, horas reservadas para estudos e planejamentos, a pesquisa tem como objetivo 

geral:  

- Compreender como a política de formação continuada de professores da rede 

municipal de ensino de Aracaju tem contribuído para a inserção da Educação Ambiental em 

uma perspectiva crítica. 

Os objetivos específicos são:  

- Analisar a concepção e abordagem de EA dos professores;  

- Elucidar as dificuldades e possibilidades que o professor enfrenta ao desenvolver 

projetos nas escolas bem como a relevância desses para sua prática docente; 

- Verificar a relação entre a formação continuada e o desenvolvimento da prática 

pedagógica.  

Esta pesquisa caracteriza-se como pesquisa exploratória de acordo com Marconi e 

Lakatos (2009, p. 190), pois é utilizada com o objetivo de se obter maiores informações sobre 

um problema, descobrir novos fenômenos ou a relação entre eles.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, busquei inicialmente um aprofundamento do 

problema, de forma a compreender a realidade educacional e os desafios que se apresentam 

aos professores. Para tanto, procurei organizar o referencial com os autores que poderiam me 

dar subsídios para compreensão. As leituras de Charlot (2006), Nóvoa (2006), Scheibe 

(2002), Vieira (2002) foram de grande relevância para uma articulação com a realidade 

quanto ao ofício de ser professor. Para compreender sobre formação dos professores, busquei 

conhecer as políticas públicas de formação continuada no Brasil e suas possíveis relações com 

as políticas públicas de formação em Educação Ambiental.  Destaco o trabalho de Gatti 

(2010); Gatti et al (2022), com um estado da arte das políticas públicas de formação docente 

no Brasil e o relatório para a Fundação Victor Civita sobre formação continuada  para me 

situar e avançar em relação aos meus objetivos da pesquisa. Para refletir sobre uma proposta 

de formação docente, condizente com a contemporaneidade, minhas principais referências 

foram as contribuições de Imbernón (2006), Nóvoa (2006), Perrenoud, (2001), Tardif e 

Gauthier (2001).  Concluída esta etapa, pesquisei sobre a política pública de formação 

continuada em EA no Brasil e no estado de Sergipe. Para compreender a perspectiva da 

formação ambiental, as contribuições de Araújo (2004) e Carvalho (2001); Guimarães (2000; 
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2006) Loureiro (2006), (LEEF, 2009) foram decisivas para meu entendimento em relação a 

esta temática.  As leituras dos trabalhos de Felizzola (2007), Ponzes (2009) e Teixeira (2011) 

sobre Educação Ambiental e a formação dos professores contribuíram para uma maior 

aproximação com o meu objeto de estudo.   

A pesquisa de campo teve início com as primeiras visitas a Secretaria Municipal de 

Educação (SEMED) de Aracaju e identificação nos relatórios das escolas que estavam 

desenvolvendo projetos de Educação Ambiental.  

O universo populacional da pesquisa foram os professores que lecionam nos 41 

estabelecimentos de ensino fundamental da SEMED em Aracaju, o técnico da Educação 

Básica da SEMED, responsável pelo Programa Horas de Estudos e a coordenadora de 

Programas e Projetos da SEMED. A partir dessa identificação, optei por selecionar como 

amostra, professores que atuam no Ensino Fundamental e estavam com atividades e/ou 

projetos relacionados à Educação Ambiental no ano de 2012. A partir desse critério, foram 

identificadas 08 escolas e foi solicitado aos professores que respondessem ao questionário. Os 

questionários foram deixados sob a responsabilidade da coordenação pedagógica das 08 

escolas e recolhidos após 01 semana.  

De acordo com Marconi e Lakatos (2009, p. 203), o questionário é um instrumento de 

coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas 

por escrito e sem a presença do entrevistador. Uma das vantagens do questionário é a de 

atingir um maior número de participantes, permitindo-os responder em um horário que lhes 

sejam mais favoráveis. 

Foram elaborados três modelos de questionário, sendo um para os professores e dois 

outros para o coordenador de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Educação e o 

técnico do Programa Horas de Estudos, respectivamente.   

O questionário para os professores foi elaborado com perguntas abertas e fechadas. 

Ele teve como finalidade fornecer maiores informações sobre a formação dos professores, 

identificar os que estão envolvidos com a execução de atividades e/ou projetos que têm 

relação com a Educação Ambiental; elucidar os fatores que motivam e dificultam o 

desenvolvimento de projetos; identificar os que participaram de formação continuada em 

Educação Ambiental pela Secretaria Municipal de Educação e a relevância desse processo 

para sua prática pedagógica.  

No total, foram disponibilizados 320 questionários, de acordo com o quantitativo de 

professores informados em cada escola. Desses, apenas 80 professores responderam. De 

acordo com Marconi e Lakatos (2009, p. 203), “em média os questionários expedidos pelo 
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pesquisador alcançam 25% de devolução”.  Esses dados iniciais, obtidos nos questionários, 

foram utilizados para uma compreensão inicial e identificação dos professores que 

participariam da etapa das entrevistas. A partir dessa análise, identifiquei que apenas 05 dos 

80 professores haviam participado de formação continuada, ofertada pela SEMED, e, 

portanto, foram selecionados para participarem da etapa das entrevistas, visto que nosso 

problema está relacionado à formação continuada ofertada pela Secretaria Municipal de 

Educação de Aracaju.  

Para a entrevista com os professores, optei pela não estruturada, porém focalizada. De 

acordo com Marconi e Lakatos (2009, p.199), embora o entrevistador tenha maior liberdade 

para realizar a entrevista, “há um roteiro de tópicos relativo ao problema que se vai estudar”. 

  As entrevistas com os professores foram gravadas, transcritas e editadas. Após a 

edição, foram enviadas para os (as) entrevistados (as) para que eles (as) confirmassem a 

veracidade das informações e validassem os dados que foram utilizados para análise.   

Para o tratamento dos dados, foi utilizada a abordagem qualitativa, no entanto alguns 

dados foram mensurados com a finalidade de se traçar um panorama em relação à informação 

sobre o grau de formação dos professores, tipos de abordagem da Educação Ambiental, 

desafios e possibilidades do trabalho com projetos, participação na formação continuada 

ofertada pela rede municipal. A pesquisa de natureza exploratória é flexível à utilização das 

duas abordagens, pois “obtêm-se frequentemente descrições tanto quantitativas como 

qualitativas do objeto estudado e o investigador deve conceituar as inter-relações entre as 

propriedades dos fenômenos, fato ou ambiente observado” (MARCONI; LAKATOS, 2009, 

p.190). 

 De acordo com Ghedin e Franco  

As abordagens quantitativas e qualitativas não são estanques em si mesmas, 
mas devem ser conjugadas numa abordagem “quantiqualitativa” para que os 
objetos de estudo na área educacional sejam mais bem conhecidos. 
(GHEDIN e FRANCO 2008, p.29).  

 
Os dados coletados nos documentos e os depoimentos dos atores envolvidos na 

pesquisa foram agrupados em categorias. Para a análise dos dados, foi utilizada a Análise 

Textual Qualitativa proposta por Moraes (2007). Para o autor: 

Análises Textuais são modos de aprofundamento e mergulho em processos 
discursivos, visando atingir aprendizagens em forma de compreensões 
reconstruídas dos discursos, conduzindo a uma comunicação do aprendizado 
e dessa forma assumindo-se o pesquisador como sujeito histórico, capaz de 
participar na construção de novos discursos. (MORAES, 2007, p. 86).  
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Tal método pode ser utilizado na coleta de informações obtidas a partir de entrevistas e 

outros tipos de textos interpretados à luz de teorias e conceitos e seu produto final poderá ser 

denominado um “metatexto”. (MORAES, 2007, p.88).  

Para tanto, a leitura dos dados foi organizada a partir de unidades de análises, obtidas a 

partir de palavras, frases, parágrafos ou fragmento de textos de forma a construir uma 

categorização dos resultados. 

A análise dos dados se deu a partir das categorias: concepções e abordagens de 

Educação Ambiental; propostas de formação inicial e continuada de professores, 

contemplando a dimensão ambiental.    

Para esse método, devem ser utilizadas a descrição e a interpretação dos dados 

obtidos. De certo que a descrição já se dá a partir de um referencial do autor, no entanto é a 

interpretação que dialoga com a teoria proposta. No que se refere à interpretação, o autor 

chama a atenção de que esta deve se relacionar com as categorias definidas em priori ou as 

categorias emergentes. Tal método permite que:  

[...] a teorização ajude a avançar na compreensão já existente dos fenômenos 
investigados. Isso significa que o processo de interpretação constitui, em si 
mesmo, uma forma de teorização, seja de compreender melhor ou ampliar 
teorias já existentes, seja de compreensão de novas visões teóricas. 
(MORAES, 2007, p.100). 

 
A partir dos resultados da pesquisa, espera-se contribuir para uma avaliação de como a 

formação continuada vem sendo executada e proposição da construção de uma proposta 

pedagógica coerente com os princípios da EA em uma perspectiva crítica.  

A dissertação foi estruturada com introdução, dois capítulos e considerações finais. O 

primeiro capítulo traz uma reflexão inicial sobre a Educação Ambiental, a relação com as 

políticas públicas, concepções e abordagens de Educação Ambiental e análise do que 

informam os documentos da Secretaria Municipal de Educação sobre essa temática, os 

professores no contexto da escola, possibilidades e desafios a partir do trabalho com projetos 

educativos e a relevância do trabalho com projetos para a prática pedagógica. No segundo 

capítulo, apresentou-se um panorama dos desafios enfrentados pelos professores na 

contemporaneidade; as políticas públicas de formação docente, referentes à formação inicial e 

continuada dos professores; a inserção da dimensão ambiental na formação continuada; 

análise da proposta de formação continuada em Educação Ambiental da rede municipal de 

ensino, em Aracaju; a participação e a relevância dessa formação para a prática docente na 

visão dos professores participantes da pesquisa. Ao final, são feitas algumas considerações e 
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proposições. Para uma melhor compreensão, optou-se por trazer os dados e a discussão dentro 

de cada capítulo.   
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2. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ATIVIDADE DOCENTE 

 

 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar a visão entre Sociedade, Natureza e 

Conhecimento, partindo do pressuposto de que o nascimento das Ciências funda o paradigma 

hegemônico de conhecimento e traz consigo a visão antropocêntrica de ambiente, agravada 

pelo modo de produção capitalista. Também serão apresentadas as políticas públicas de 

Educação Ambiental, concepções e abordagens dos professores da rede pública municipal de 

Aracaju.    

 

 

2.1. A RELAÇÃO ENTRE SOCIEDADE, NATUREZA E CONHECIMENTO  

 

 

A relação do ser humano com o ambiente é uma reflexão que tem suas bases na 

antiguidade. Tomando como referência a filosofia ocidental, esta relação é inicialmente de 

contemplação e pertencimento.  Para Unger: 

 

O diálogo com pensadores como Anaximandro, Heráclito, Parmênides, 
Empédocles pode nos remeter a uma experiência (contida na origem de 
nossa trajetória ocidental), na qual a sabedoria não reside em ter muitas 
informações, mas em manter- se em sintonia com a lei que dá origem, anima 
e permeia a physis, a sabedoria de reconhecer na multiplicidade de 
manifestações do real, a Unidade profunda de todas as coisas. Esta unidade 
é, por sua vez, dinâmica: não exclui, mas inclui o movimento, o múltiplo, o 
diverso; inclui o ser humano, que precisa aprender a pôr-se a escuta do 
Cosmos e de seus sinais, encontrando o comum acorde que vibra na 
totalidade do real. (UNGER, 2006, p. 24).  

 

Por meio dos fragmentos deixados pelos pensadores pré-socráticos, a autora nos 

convida a uma reflexão sobre nossa identidade e lugar no universo, dado a condição em que 

hoje se encontra a relação entre ser humano e ambiente. Esta visão filosófica de ambiente 

pode ser identificada nos que o concebem a partir de uma visão holística.  

  Para Marcondes (2006), a concepção grega de integração entre o ser humano e o 

mundo natural é o ponto de partida do pensamento ecológico contemporâneo. Tomando por 

base, os escritos de Aristóteles, o autor afirma que este filósofo:  
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[...] concebe a natureza como dotada de uma finalidade, um telos, 
considerando o ser humano como parte da natureza. Essa finalidade consiste 
em que cada coisa que pertence à natureza deve realizar o seu potencial; por 
exemplo, uma semente se transforma em árvore, um ser humano busca 
realizar-se plenamente em sua vida e em suas atividades. O processo de 
realização do próprio potencial, no caso dos objetos naturais, é imanente a 
eles mesmos, está inscrito em sua própria natureza e dadas as condições 
adequadas isso ocorrerá. (MARCONDES, 2006, p. 35). 

 
Pode-se compreender essa visão como fundante de uma concepção integrada entre ser 

humano e meio ambiente, base de uma visão que atualmente denomina-se como uma visão 

crítica do ambiente, onde o ser humano não está deslocado do meio, mas é integrante.  

Para esse autor, é também com Aristóteles que podemos perceber as primeiras 

indicações de uma ética relacionada à utilização dos recursos naturais, já que a forma como o 

ser humano intervém no ambiente deve ser subordinada a decisão racional e ao saber 

prudencial1.  

No entanto, essa forma de compreensão é modificada por volta do XVI quando os 

pensadores da época dão a filosofia um caráter racional que exercerá uma forte influência na 

relação natureza e sociedade, pois: 

Nesse contexto é que se pode entender a posição de Francis Bacon como 
uma das principais referências da nova mentalidade que surgia e que se 
configurou especificamente na modalidade científica do conhecimento, na 
instauração da ciência como a nova e revolucionária instância da cultura 
ocidental, que vai mudar completa e definitivamente a visão de homem e de 
mundo. Um novo sistema de saber, distinto tanto do sistema teológico como 
do sistema metafísico, que se propõe como capaz de esclarecer a totalidade 
dos fenômenos do universo apenas com os recursos da razão natural. No 
plano de sua sustentação filosófica, duas premissas são postas: a do 
racionalismo, como afirmação radical da autonomia e do poder da razão 
humana como único instrumento do saber verdadeiro, e a do naturalismo, 
como afirmação de que a natureza esgota a realidade, devendo conter em si 
mesma sua própria explicação. (SEVERINO 2006, p. 48). 

  
Nessa visão, o ser humano não mais está integrado ao ambiente, mas é exterior a ele, 

em uma relação de dominação por meio da técnica. Segundo Severino: 

Bacon chega a delinear as diretrizes básicas da experiência e do raciocínio 
indutivo. Mas, além disso, Bacon intui a importância que a técnica, como 
capacidade de intervenção do homem sobre a natureza, vai assumir na 
civilização ocidental, explicitando com muita força a íntima relação entre o 
saber e o poder. Disso decorre a necessidade para os homens de estabelecer 
outra relação com a natureza física, que lhes cabe dominar e manejar em seu 
proveito. (SEVERINO, 2006, p. 50).  

                                                 
1  Com base nos escritos de Aristóteles, o autor se refere ao saber prudencial como uma saber prático “por 
ter como faculdade definidora a prudência, como por vezes se traduz o termo grego phronesis, podendo ser 
traduzido também como razão prática, ou capacidade de discernimento” (MARCONI, 2006, p. 35). 
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. 
No entanto, o autor nos alerta para não se atribuir ao surgimento do empirismo a 

problemática ecológica, porém afirma que não se pode negar que é a partir dessa relação entre 

ciência, técnica e natureza que estão envolvidos grande parte da problemática ambiental, já 

que: 

Se, de um lado, o cosmocentrismo naturalista, compartilhado por Bacon, 
valoriza o mundo físico junto com o homem, de outro, desencadeia 
igualmente um longo processo histórico de domínio e manejo do mundo, 
ameaçando, com seu poderio técnico, as próprias condições de convivência 
do homem com a natureza e a sobrevivência do planeta. Reconhecido como 
um dos precursores do método científico, vinculando entre si saber e poder 
tendeu a avaliar a verdade da ciência atrelada à capacidade de dominação da 
natureza, das forças naturais. Seu modelo de ciência prenuncia o 
“desencantamento do mundo” que vai se completar, ao longo da 
modernidade, na execução de sua revolução científica e na instauração do 
suposto paradigma moderno do conhecimento, do qual se excluem todas 
aquelas dimensões que não pulsem como as relações mecânicas de um 
mundo máquina. (SEVERINO, 2006, p. 54).    

. 

Para Mauro Grün (2006), as ideias filosóficas de Bacon e Descartes irão exercer uma 

forte influência na forma do ser humano se perceber como externo ao mundo em uma relação 

antropocêntrica, pois:  

[...] com Descartes a física deixa de ser especulativa e passa, de fato, a 
intervir na natureza. As consequências disso são enormes para os 
desdobramentos da nossa relação com a natureza – a objetividade cartesiana 
fez com que “perdêssemos” a possibilidade de pensar historicamente e 
colocou o homem europeu e branco na posição de Dono e Senhor da 
natureza. (...) O Iluminismo atacou severamente a tradição. O ataque começa 
com Francis Bacon no séc. XVI. Para Bacon a tradição, seja ela científica, 
filosófica, meramente verbal, precisaria ser descartada para que chegássemos 
à ciência nova. Após Bacon nós passamos a viver em um presente puro, 
liberto da historicidade. Descartes no séc. XVII dá continuidade a esse 
processo iconoclasta de Bacon. (GRÜN, 2006, p. 60). 

 
Na visão desse autor, é com o nascimento da ciência moderna que surge uma negação 

da história e da tradição e como consequência a ausência de um sentimento de pertencimento 

a um lugar na natureza, então: 
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[...] num dos mais famosos momentos do surgimento do pensamento 
filosófico moderno, Descartes demonstra a distinção no coração dos debates 
na Filosofia Ambiental contemporânea, na Ética Ambiental e na Educação 
Ambiental – a distinção entre objeto e sujeito, corpo e alma, natureza e 
cultura. O corpo é assim descartado junto com a natureza, os sentidos e o 
bom senso. É abandonado, ainda, como parte da tradição, 
consequentemente, esse “eu” – isto é, a alma através da qual eu sou o que 
sou – é inteiramente distinto do corpo e de fato é mais fácil de conhecer do 
que o corpo e não deixaria de ser o que quer que seja, mesmo que o corpo 
não existisse. Neste ponto, a transformação da Natureza num mero “espaço” 
constitui um dos problemas centrais que enfrentam as teorias educacionais 
contemporâneas, pois “lugar” também perdeu sua significação e valor. 
(GRÜN, 2006, p. 68).  

Com a Revolução Industrial, o processo de degradação é agravado pelo estímulo ao 

consumo desenfreado dos recursos naturais e já nessa época, por meio de seus escritos, Karl 

Max chama a atenção para a problemática que no contexto contemporâneo denominamos 

como socioambiental. De acordo com Loureiro (2006), Marx explicita sua concepção de 

natureza como:  

Unidade complexa e dinâmica, auto-organização em seu próprio movimento 
contraditório, se distanciando das abordagens que definem como “substrato” 
e que conduziam a uma compreensão dicotômica (de um lado ser humano, 
de outra natureza). Todavia, não estabelece esta unidade reduzindo-a ao 
universo biológico, mas considerando as especificidades de cada elemento e 
suas relações constitutivas (por isso, afirma que o concreto é a síntese de 
múltiplas determinações, a unidade do diverso). Assim, pensa o ser humano 
em sua peculiaridade (atividade transformadora da natureza na história, 
gerando cultura), na qual a relação “eu-mundo” se dá por mediações criadas 
na vida em sociedade. (MARX, apud LOUREIRO, 2006, p. 121). 

 
   

Ao contestar o modo de produção capitalista, Marx chama a atenção quanto à 

exploração desenfreada dos recursos naturais e até do próprio ser humano que, para ele, só 

poderá ser resolvida a partir de uma revolução. Esta visão pode ser explicitada na seguinte 

afirmação de Marx:  

Na agricultura, como na manufatura, a transformação capitalista do processo 
de produção significa, ao mesmo tempo, o martirológico dos produtores; o 
instrumental de trabalho converte-se em meio de subjugar, explorar e lançar 
à miséria o trabalhador, e a combinação social dos processos de trabalho 
torna-se a opressão organizada contra a vitalidade, a liberdade e a 
independência do trabalhador individual. [...] Na agricultura moderna, como 
na indústria urbana, o aumento da força produtiva e a maior mobilização do 
trabalho obtêm-se com a devastação e a ruína física da força de trabalho. E 
todo progresso da agricultura capitalista significa progresso na arte de 
despojar não só o trabalhador, mas também o solo; e todo o aumento de 
fertilidade da terra num tempo dado significa esgotamento mais rápido das 
fontes duradouras dessa fertilidade. (MARX, apud LOUREIRO, 2006, 
p.130). 
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A partir dessas reflexões, pode-se apreender que a relação sociedade, natureza e 

conhecimento sempre foi permeada por visões diferenciadas de ambiente. Trazer essas 

reflexões para o contexto contemporâneo pode contribuir para compreensão da problemática 

socioambiental na atualidade e os desafios ao se tentar retomar uma visão de ambiente 

integrada entre ser humano e natureza. No entanto, não podemos generalizar essa visão para 

toda a humanidade, há culturas que ainda concebem a natureza como algo sagrado, onde se 

retira apenas o necessário para sua sobrevivência. 

Conforme sinaliza Gonçalves (2008), a concepção de natureza é compreendida de 

acordo com a cultura que determinado grupo social está inserido, sendo esta concepção um 

dos pilares que os homens utilizam para construir suas relações entre si e o ambiente que 

estão inseridos. 

Para nortear a compreensão de como acontecem estas relações na contemporaneidade, 

partiremos da visão ocidental de Natureza que surge a partir do projeto educativo presente na 

Modernidade.    

 

 

2.2.      A PROPOSTA PEDAGÓGICA DA MODERNIDADE  

 

 

O início da modernidade é marcado historicamente por uma revolução nos âmbitos 

geográficos, econômico, político social, ideológico, cultural e pedagógico (CAMBI, 1999, p. 

195). O geográfico caracteriza-se por deslocar o eixo da história do Oriente para o Ocidente, 

já que nesse período se iniciaram as grandes navegações, as descobertas e colonização de 

novas terras, promovendo contato entre diferentes etnias e culturas. No campo da economia, o 

modelo feudal, baseado na agricultura local, é substituído pelo sistema capitalista que irá 

provocar um intercâmbio entre mercadorias e dinheiro de diversos países remetendo a uma 

[...] racionalização dos recursos (financeiros e humanos) e um cálculo do 
lucro como regra do crescimento econômico. Nasce o sistema capitalista e 
nasce independente de princípios éticos, de justiça, de solidariedade, para 
caracterizar-se ao contrário, pelo puro cálculo econômico e pela exploração 
de todo recurso (natural, humano, técnico). (CAMBI, 1999, p. 197).  

 

O político caracteriza-se pelo nascimento do Estado moderno, centralizado na figura 

do soberano, porém o exercício do poder vai se distribuir a determinadas camadas da 

sociedade. No que se refere ao campo ideológico-cultural, ocorrem duas transformações: uma  
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a partir do processo de laicização, sobretudo das classes mais altas da sociedade, e a outra é a 

racionalização, porque produz: 

 [...] uma revolução profunda nos saberes que se legitimam e se organizam 
através de um livre uso da razão, a qual segue apenas seus vínculos internos 
(sejam eles lógicos ou científicos, isto é, analíticos ou experimentais), 
opondo-se a toda forma de preconceito. Será o iluminismo que caracterizará 
de modo orgânico e explicito este novo modelo de mentalidade e de cultura, 
com sua fé no sapere aude e na raison como critiquem; com sua oposição à 
metafísica e seu vinculo estreitíssimo com a ciência e o seu iter lógico 
experimental. (CAMBI, 1999, p. 198). 

 
  No âmbito pedagógico, a formação do homem irá atender a novos valores e será 

estabelecida por meio de novos modelos que terminam por produzir:  

 [...] uma radical virada pedagógica que segue caminhos muito distantes 
daqueles empreendidos pela era cristã (destinados a formar o homem para a 
civitas Dei, definido no sentido ético-religioso e não ético-politico ou 
prático; delineadas nítida, e rigidamente pelo magistério da Igreja; 
articuladas de maneira diversa para as várias ordens sociais – oratores, 
bellatores, laboratores) que reativam sugestões, sobretudo teóricas – da 
Antiguidade e da sua Paidéia, vista como uma livre formação humana em 
contato com a cultura e com a vida social (retoma-se Platão e sua Republica, 
mas também Plutarco e suas Vidas, além dos mestres da retórica e da 
sabedoria, desde Epicuro até os estoicos). (CAMBI, 1999, p. 198).  
 

Nesse contexto, mudam-se os fins e os meios da educação que passa a atender um 

individuo produtivo, uma vez que se buscam espaços formativos além da igreja e da família.  

Nesse sentido, a escola irá ocupar um lugar central para atender a essas necessidades, e as 

teorias pedagógicas também acompanham esse processo de mudanças já que todas: 

[...] teorias pedagógicas, que se emancipam de um modelo unitário, definido 
a priore e considerado invariante, e tomam uma conotação histórica e 
empírica, encarregando-se das novas exigências sociais de formação e 
instrução, modelando fins e meios da educação em relação ao tempo 
histórico e às condições naturais do homem, que, portanto deve ser estudado 
cientificamente (ou mais cientificamente, pelo menos), de modo analítico e 
experimental, seja nas suas capacidades de aprender, seja nos seus itinerários 
de crescimento físico, moral, social. (CAMBI, 1999, p. 199).  
 

Com a modernidade, a pedagogia passa a assumir um caráter cientifico, social, 

antropológico e a até utópico a depender da corrente teórica abordada. O pensamento que 

caracteriza a pedagogia moderna tendeu a romper com a metafísica, principalmente no que se 

refere ao aspecto religioso ainda que de forma gradativa, perdendo terreno para outras 

concepções teóricas alicerçadas no empirismo. Desta forma: 
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São modelos, sobretudo sociopolíticos e científicos de pedagogia que 
irrompem ao lado do modelo metafísico, que corroem sua hegemonia e dão 
lugar a um processo intensamente dialético, posto que plural e conflituoso; 
processo que, entretanto, afina a teorização pedagógica, alarga a área de sua 
problematicidade, desenvolve sua polivalência e permeabilidade social, 
ativando, da época contemporânea, ulteriores sofisticações na direção 
antropológico-filosófica (utópico-critica-estética: de Schiller a Marcuse) ou 
epistemológica (analítico-critica da cientificidade típica do saber 
pedagógico, pelo menos a partir do positivismo – ou de Herbart em diante), 
que complicam sua identidade como saber e seu processo de teorização. 
(CAMBI, 1999, p. 212). 
   

 
No decorrer da modernidade, a visão de educação, com base no pensamento cristão, 

foi sendo substituída por uma visão positivista e o conhecimento científico passou a ser visto 

como hegemônico e isolado das demais formas de conhecimento. É um conhecimento 

fragmentado, inicialmente, em ciências naturais e sociais, o que Boaventura Santos (1987) 

denomina de “Paradigma Dominante” ao afirmar que: 

O modelo de racionalidade que preside à ciência moderna constitui-se a 
partir da revolução científica do século XVI e foi desenvolvido nos séculos 
seguintes basicamente no domínio das ciências naturais. Ainda que com 
alguns prenúncios no século XVIII, é só no século XIX que este modelo de 
racionalidade cientifica que admite variedade interna, mas que distingue e 
defende, por via de fronteiras ostensivas e ostensivamente policiadas de duas 
formas de conhecimentos não cientifico (e, portanto irracional) 
potencialmente perturbadoras e intrusas: o senso comum e as chamadas 
ciências ou estudos humanísticos (em que se incluíram, entre e outros, os 
estudos teóricos, filológicos, jurídicos, literários, filosóficos e teleológicos). 
(SANTOS, 1987, p. 10). 
 

Adorno (2010) faz uma crítica ao projeto pedagógico moderno que tem em seu centro 

a formação de um homem esclarecido, mas que deixa de discutir as questões sociopolíticas 

que envolvem o processo de “esclarecimento”. Para este autor, o projeto pedagógico vigente 

traz, em seu contexto, a fetichização da técnica, pois: 

Um mundo onde a técnica ocupa uma posição tão decisiva como acontece 
atualmente gera pessoas tecnológicas, afinadas com a técnica. (...) Os meios 
– e a técnica é um conceito de meios dirigidos à autoconservação da espécie 
humana – são fetichizados porque os fins – uma vida humana digna – 
encontram-se desconectados da consciência das pessoas. (ADORNO, 2010, 
p. 132). 

 

Uma das principais preocupações de Adorno era compreender as causas da barbárie 

que culminaram com o genocídio ocorrido na Alemanha que denominou como Auschwitz. 

Para o autor “o genocídio tem suas raízes naquela ressurreição do nacionalismo agressor que 

vicejou em muitos países a partir do fim do século XIX” (ADORNO, 2010, p. 120). Outra 

causa colocada pelo autor foi a falência da cultura com a divisão do trabalho físico e 
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intelectual, trazendo como consequência a transformação dos serem humanos em seres 

inofensivos e passivos.  

Para explicar sua definição de barbárie, o autor exemplificou como o preconceito 

delirante, a opressão, o genocídio e a tortura; certa alienação por parte das pessoas em 

compreender questões relacionadas ao próprio processo civilizatório; agressividade primitiva, 

ódio primitivo, impulso de destruição. 

Mesmo não tendo escrito especificamente sobre a degradação ambiental, a partir da 

reflexão de Adorno (2010) em relação à barbárie, podemos relacionar suas reflexões em 

relação à forma como o ser humano vem explorando os recursos naturais e seus semelhantes.   

Neste sentido, a Educação pode contribuir para a emancipação, na medida em que 

sejam inseridas as dimensões sociais e políticas no projeto pedagógico moderno. Para tal, o 

autor defende uma educação que vise à emancipação e que, dessa forma, possa contribuir para 

a desbarbarização da humanidade.  

 

 

2.3. INSERINDO O AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO  

 

 

As consequências do projeto pedagógico da modernidade se apresentam sob a forma 

de uma visão racionalista do mundo. Na busca pela técnica e pelas ambições, advindas da 

revolução industrial, a humanidade passa por um processo de desumanização, em que, para 

sobreviver, é necessário explorar os recursos naturais e outros seres humanos.  

 Como consequências, tem-se uma crise civilizatória, o que tem sido alvo de muitas 

discussões que culminaram com um debate em torno do modelo de educação. É neste 

contexto que emerge o movimento ambientalista.  

Como marco histórico destas discussões, podemos citar a Conferência Mundial sobre 

o Meio Ambiente Humano, celebrada em Estocolmo (1972), que mostrou a necessidade de 

gerar um amplo processo de educação ambiental, o que levou a criar a Programa Internacional 

de Educação Ambiental (PIEA), por meio da Organização das Nações Unidas para a educação 

(UNESCO) e do Programa das Nações Unidas pelo Meio Ambiente (PNUMA), em 1975, e a 

elaborar, em 1977, os princípios e orientações da Educação Ambiental, na Conferência 

Intergovernamental sobre Educação Ambiental, também conhecida como Conferência de 

Tbilisi.  
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Embora, no Brasil, as orientações para a inserção da dimensão ambiental no currículo 

escolar tenha se dado a partir da década de 90, foi somente em 15 de junho de 2012 que o 

Conselho Nacional de Educação reconheceu a relevância da Educação Ambiental e 

estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Com uma 

concepção condizente da Educação Ambiental em uma perspectiva crítica, as diretrizes 

reafirmam a necessidade da inserção da dimensão ambiental no currículo escolar visto que: 

O atributo "ambiental" na tradição da Educação Ambiental brasileira e 
latino-americana não é empregado para especificar um tipo de educação, 
mas se constitui em elemento estruturante que demarca um campo político 
de valores e práticas, mobilizando atores sociais comprometidos com a 
prática político-pedagógica transformadora e emancipatória capaz de 
promover a ética e a cidadania ambiental; reconhecimento do papel 
transformador e emancipatório da Educação Ambiental torna-se cada vez 
mais visível diante do atual contexto nacional e mundial em que a 
preocupação com as mudanças climáticas, a degradação da natureza, a 
redução da biodiversidade, os riscos socioambientais locais e globais, as 
necessidades planetárias evidencia-se na prática social. (BRASIL, 2012).  

 
Na busca de uma compreensão de como se chegou a essa conquista na legislação, 

convém estabelecer um panorama das políticas públicas que abordam a Educação Ambiental 

no Brasil, de forma a se compreender melhor esse percurso.   

 

 

2.3.1. Políticas públicas de Educação Ambiental no Brasil  

 

 

No Brasil, as discussões em torno das questões ambientais tornaram-se mais intensas a 

partir da década de 70, com o surgimento do movimento ambientalista e, em 1973, foi criada 

a Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), vinculada ao Ministério do Interior. 

Segundo consta no Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA): 

Extinta, a SEMA deu início ao processo de educação ambiental voltado para 
a inserção da temática ambiental nos currículos escolares dos antigos 1º e 2º 
graus, na região Norte. Outras iniciativas foram à realização de seis cursos 
de especialização em Educação Ambiental e de cinco seminários sobre 
Universidade e Meio Ambiente, além da estruturação de uma rede produção 
e circulação de materiais educativos, envolvendo diversas publicações e 
audiovisuais referentes à área ambiental. (BRASIL, 2005, p. 22). 

 
A continuidade das ações aconteceu por meio da criação da Política Nacional de Meio 

Ambiente (PNMA), em 1981, o II Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, em 1992, e a 

criação do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 
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(IBAMA), instituindo Núcleos de Educação Ambiental em todas as superintendências 

estaduais. 

Em 1992, foi realizada, no Brasil, a Conferencia sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, também conhecida como Rio-92, culminando com a criação da Agenda 212 

e do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global 

e, em 1994, é criado o Programa Nacional de Educação Ambiental 3 (PRONEA). 

No ano de 1997, o governo lançou os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) com 

orientação para que o tema Meio Ambiente fosse inserido no currículo escolar de forma 

transversal. Dois anos após a primeira conferência, foi instituída a Política Nacional de 

Educação Ambiental, por meio da criação da Lei nº. 9.795, de 27 de abril de 1999. Desde 

então, são reguladas outras políticas públicas complementares, visando o cumprimento desta 

lei nos âmbitos federal, estaduais e municipais, entre elas o Decreto nº 4.281, de 25 de junho 

de 2002, implementado em junho de 2003, que cria o Órgão Gestor da Política Nacional de 

Educação Ambiental.  

O Órgão Gestor é formado pelas Secretarias Executivas dos Ministérios do Meio 

Ambiente e Educação, ficando responsáveis pela coordenação das atividades que serão 

executadas pelos órgãos e entidades que compõe o Sistema Nacional de Educação Ambiental 

(SISNEA).  O Decreto 4.281, em seu artigo 2º e nos termos da Lei 9.795, cria também o 

Comitê Assessor, “um espaço estratégico de participação da sociedade e de formulação de 

políticas, composto por representantes de diversos seguimentos, mas que se expande pela 

necessidade mesmo de ser ainda mais representativo dos educadores ambientais” (BRASIL, 

2007, p. 16). 

Em 2003, foi realizada a primeira Conferência Infanto-Juvenil Pelo Meio Ambiente 

que teve como objetivos “ouvir o que a juventude pensava e queria como política pública de 

Meio Ambiente e criar uma Rede de Juventude pela Sustentabilidade” (BRASIL, 2004, p. 

08). Participaram desse movimento quase 06 milhões de estudantes matriculados em 15.148, 

estabelecimentos de Ensino escolar no Brasil.  

Durante a realização da I Conferência pelo Meio Ambiente na Escola, os estudantes 

debateram sobre o tema “Como vamos cuidar do Meio Ambiente no Brasil”, por meio dos 

subtemas: água, seres vivos, alimentos, escola e comunidade. Para realizarem a Conferência 

                                                 
2  De acordo com o MMA, a Agenda 21 Brasileira “é um instrumento de planejamento participativo para o 
desenvolvimento sustentável do país, resultado de uma vasta consulta à população brasileira” (MMA, 2013).  
3  A primeira versão do Programa Nacional de Educação Ambiental – PRONEA foi criada em 1994. No 
ano de 2004, o documento passou por uma consulta pública nacional envolvendo diversos segmentos da 
sociedade sendo relançado como ProNEA. 
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na escola, os estudantes, orientados pelos professores, seguiram o “Passo a Passo” para 

realização da Conferência.  

Após a leitura do texto base e debates, os estudantes escolheram um problema para ser 

resolvido e formularam propostas para a resolução. Como requisito de participação na seleção 

que participaria da Conferência Nacional, foi necessário também elaborar um desenho que 

representasse a proposta elaborada, realizar a eleição do (a) delegado (a) e suplente para 

representar a escola, fotografar o evento e colar no material que cada escola recebeu para 

concorrer.  

Nesse contexto, as várias ações tiveram como finalidade favorecer a implementação da 

Educação Ambiental no Brasil. Entre elas, estão: a reformulação do Programa Nacional de 

Educação Ambiental (PRONEA); a criação da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD); o Programa “Vamos Cuidar do Brasil com as 

Escolas”.  

No ano de 2004, os técnicos e gestores das secretarias de Educação e Meio Ambiente 

reuniram-se, em Goiânia-GO, para produzirem um documento denominado como 

“Compromisso de Goiânia”, no qual reconhecem o ProNEA como orientador das políticas 

públicas de Educação Ambiental. Segundo Barbosa (2005, p. 09), “este reconhecimento 

implica numa compreensão segundo a qual, as orientações do ProNEA integram processos 

nacionais de EA e (re) afirmam a necessidade de uma gestão democrática e compartilhada”.  

O Compromisso de Goiânia orienta a criação de Comissões Interstitucionais de 

Educação Ambiental (CIEA), colegiados estaduais representativos e democráticos, 

juntamente com as redes sociais em EA, de forma a estimular a participação e o exercício do 

controle social.  

Em 2005, também foi criado, por meio do Ministério do Meio Ambiente, o Programa 

“Municípios Educadores Sustentáveis” (MES).  A então ministra do Meio Ambiente, Marina 

Silva, afirmou que o Programa “propõe promover o diálogo entre os diversos setores 

organizados, colegiados, com os projetos e ações desenvolvidas nos municípios, bacias 

hidrográficas, e regiões administrativas” (BRASIL, 2005, p. 06). De acordo com o autor, o 

MES tem como objetivo:  
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Transformar os espaços coletivos dos municípios em “espaços educadores 
que formem os municípios para a construção da cidadania ambiental e 
participação na gestão pública. Para tanto são construídos arranjos 
educativos locais que conduzem à sustentabilidade, envolvendo o capital 
social comunitário. Ao participar do programa, além da obtenção do Selo 
MES quando da certificação, o município se compromete a aperfeiçoar a 
legislação, construir participativamente a Agenda 21 Local e a elaborar 
projetos de captação de recursos para implementar o que for decidido pelo 
Comitê Local e Foros Deliberativos Regionais. O MES prevê ainda a criação 
de indicadores regionais e sistemas avaliativos e de monitoramento das 
ações empreendidas. (BARBOSA, 2008, p. 06).    
 

Barbosa enfatiza a importância da gestão compartilhada entre os sistemas de ensino e 

meio ambiente. De acordo com esse autor, a articulação das ações é facilitada pelos 

enraizadores, que são funcionários de carreiras ou técnicos especializados, contratados pelo 

Órgão Gestor que acompanham e monitoram as políticas públicas de EA no Brasil.  

Em 2006, foi criada a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade 

(SECAD), que posteriormente passou a ser denominada SECADI, por conter o tema Inclusão.  

É na SECADI que estão concentrados os Programas e ações em Educação Ambiental 

do Ministério da Educação, entre eles o processo de Conferências Infanto-Juvenil pelo Meio 

Ambiente.  A SECADI define a conferência como:  

Processo no qual as pessoas se reúnem, discutem os temas propostos, 
expondo diversos pontos de vista, deliberam coletivamente e, a partir dos 
debates locais, escolhem representantes que levam adiante as ideias 
consensuadas. Partindo dessa estrutura, a Conferência Nacional Infanto-
Juvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA) é uma campanha pedagógica que 
traz a dimensão política do meio ambiente, caracterizada pela mobilização e 
engajamento dos adolescentes e da comunidade escolar em debates sobre 
temas socioambientais contemporâneos. Essa ação promove o 
reconhecimento de responsabilidades coletivas, fornecendo subsídios para 
políticas públicas de educação ambiental. (BRASIL, 2009).  

 
Em 2006, foi realizada a II Conferência Nacional Infanto-Juvenil, essa envolveu 

11.475 escolas de todo Brasil. O tema geral da conferência foi “Vivendo a Diversidade na 

Escola”. Da mesma forma que a I Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, as 

escolas receberam o Passo a Passo para realizar a conferência na escola e debateram sobre os 

temas: “Diversidade Étnico-Racial”; ”Mudanças Climáticas”; ”Segurança Alimentar e 

Nutricional”; “Biodiversidade” (Brasil, 2009).  

No que se refere à proposta de participação, os estudantes escolheram um dos temas 

para representar a escola e elaboraram uma proposta de intervenção com uma 

responsabilidade a ser assumida junto à escola e comunidade localizada no seu entorno. Da 

mesma forma que em 2003, foi solicitado que os participantes elaborassem um desenho que 
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representasse a proposta, assim como fotografias dos principais momentos da conferência 

(Oliveira, 2009).  

Em 2008, foi realizada a III Conferência pelo Meio Ambiente nas Escolas que 

culminou com a III Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, em abril do 

ano de 2009. O tema geral da Conferência foi “Mudanças Ambientais Globais” e os temas 

que subsidiaram os debates foram: Água; Terra; Fogo; Ar.  

Neste ano, o “Passo a Passo”, elaborado para a realização das conferências nas escolas 

sugeriu que a partir dos quatro temas os alunos realizassem projetos de pesquisas sobre cada 

um dos temas de acordo com a realidade local onde a comunidade escolar está inserida. A 

conferência seria um momento, também, na qual os resultados dos projetos seriam 

apresentados com o apoio dos professores, coordenação da escola, demais funcionários e pais 

dos estudantes.  

Além da pesquisa, os estudantes precisavam assumir responsabilidades pela realização 

de ações que contribuíssem para a solução do problema encontrado. O caderno orientador 

também incentivou a produção de materiais de Educomunicação, a partir das pesquisas e das 

responsabilidades assumidas. Nesse sentido, a III Conferência pelo Meio Ambiente na Escola: 

Visou fortalecer a educação ambiental nos sistemas de ensino, propiciando 
atitude responsável e comprometida da comunidade escolar com as questões 
socioambientais locais e globais com ênfase nos processos de melhoria das 
relações de ensino-aprendizagem e em uma visão de educação integral, de 
modo a abordar a questão das mudanças ambientais globais no processo 
educacional; fortalecer o papel da escola na construção de políticas públicas 
de educação e de meio ambiente; incluir no Plano Político Pedagógico das 
escolas o conhecimento e o empenho na resolução dos problemas 
socioambientais; fortalecer e criar COM-VIDA - Comissão de Meio 
Ambiente e Qualidade de Vida e Agenda 21 nas escolas, incorporando suas 
ações no agir cotidiano em prol da vida, promovendo o diálogo de forma 
construtivista. (BRASIL, 2005). 

 

Dessa forma, a realização da III Conferência visou contribuir para a implementação da 

Educação Ambiental nas escolas, por meio de projetos de ensino. Esses contemplados, no 

Projeto Político Pedagógico escolar, bem como a formação da Com-Vida e Agenda 21 da 

escola. 

Entre os programas implementados pela Política Nacional de Educação Ambiental, 

merece destaque o Projeto Sala Verde, que teve início por volta de 2000, por meio do Centro 

de Informação e Documentação (CID) Ambiental nesse ministério. O projeto passou por 

várias fases até a sua implementação. A partir de 2004, passou a ser coordenado pelo 

Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente.  
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  Como parâmetros para definição do que representa o Projeto Sala Verde nas políticas 

públicas de Educação Ambiental no Brasil, tomamos como referência o relatório técnico 

sobre as Salas Verdes e Coletivos Educadores elaborado por Fabio Deboni (2010) e as 

informações acessadas no Blog do Projeto Sala Verde da Universidade Federal de Sergipe. De 

acordo com Relatório Técnico sobre as Salas Verdes no Brasil: 

O Projeto Sala Verde, coordenado pelo Departamento de Educação 
Ambiental do Ministério do Meio Ambiente (DEA/MMA) consiste no 
incentivo à implantação de espaços socioambientais para atuarem como 
potenciais Centros de Informação e Formação Ambiental. A dimensão 
básica de qualquer Sala Verde é a disponibilização e democratização da 
informação ambiental e a busca por maximizar as possibilidades dos 
materiais distribuídos, colaborando para a construção de um espaço, que 
além do acesso à informação, ofereça a possibilidade de reflexão e 
construção do pensamento/ação ambiental. (DEBONI, 2010, p. 18).  

 
A partir de 2006, o processo seletivo passou por uma reformulação e, para responder 

ao edital, era necessário que a equipe da instituição elaborasse um projeto político pedagógico 

para implementação de uma “Sala Verde”. Caso a instituição fosse contemplada com o 

projeto, recebia do MMA todo material didático para realização das ações. A instituição era 

cadastrada no portal das Salas Verdes hospedado no site do MMA e também era incluída na 

lista de discussão nacional de todas as Salas Verdes. Anualmente a instituição deveria enviar 

um relatório de todas as atividades realizadas no período envolvendo a Sala Verde. O MMA 

enviava, a cada ano, o material de atualização, e periodicamente realizava encontros regionais 

para trocas de experiências. Diante de tanta demanda por Salas Verdes, a gestão nacional do 

projeto passou por uma descentralização e foram instituídas 17 câmaras técnicas estaduais 

com o objetivo de analisar as propostas e reorientarem quando era o caso. De acordo com o 

relatório,  

Atualmente, as Salas Verdes representam um potencial de capilaridade e de 
integração de políticas públicas, que pode ser representado pela pluralidade 
de suas propostas, pela diversidade do público atendido e pelos vários tipos 
de instituições que hospedam Salas Verdes. (DEBONI, 2010, p. 20). 
 

Até 2007, havia 390 Salas Verdes em todo o país, com gestão de órgãos públicos 

estaduais, municipais, universidade e ONG como o apoio do MMA. Entre as diversas 

atividades executadas pelas Salas Verdes, está a formação ambiental, correspondendo a 

53,5% destas atividades no Brasil. (DEBONI, 2010, p. 34).  
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2.3.1.1. A política de Educação Ambiental formal em Sergipe 

 

 

 Em pesquisa realizada anteriormente (OLIVEIRA, 2009), foi identificado que, em 

Sergipe, a política Estadual de Educação Ambiental está vinculada à Comissão 

Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEASE) um organismo colegiado instituído por 

meio do Decreto Governamental nº 18.509, de 10 de dezembro de 1999 e está diretamente 

vinculado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) e 

Secretaria Estadual de Educação (SEED).  

Cabe à CIEASE fomentar parcerias junto a outras instituições governamentais, não 

governamentais, e de ensino e pesquisa, empresas, entidades de classe, organizações 

comunitárias e demais entidades, para efetividade da Educação Ambiental no Estado de 

Sergipe. Uma das ações da CIEASE, em 2007, foi à criação do Fórum Estadual de Educação 

Ambiental de Sergipe.  

No que se refere às ações de Educação Ambiental formal referente à Educação Básica, 

estas ficam sob a responsabilidade da Secretaria Estadual de Educação por meio do Núcleo de 

Educação da Diversidade e Cidadania (NEDIC), com apoio da SEMARH, por meio da 

Superintendência de Qualidade Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Educação 

Ambiental.  

  O NEDIC foi criado, em 2006, pela Diretoria Estadual de Ensino, por meio da portaria 

1.080/200, e tem por função contribuir para a redução das desigualdades educacionais, em 

áreas de atuação voltadas para o atendimento à diversidade dos povos e o Meio Ambiente de 

Sergipe. É composto pelas coordenações de Educação Escolar Indígena (CEEI); Educação do 

Campo (CEE); Educação Quilombola e Ações afirmativas (CEEQAF); Coordenação de 

Educação Ambiental (CEA). No que se referem ao âmbito municipal, todas as ações 

relacionadas à EA na educação formal são apoiadas pela SEED e SEMARH.  

 Em Sergipe, três instituições responderam a editais e foram contempladas com o 

projeto Sala Verde: a Prefeitura Municipal de Aracaju, a  Sociedade SEMEAR,  no município 

de Propriá,  e a Universidade Federal de Sergipe, no município de São Cristóvão.  

Pesquisando nos sites das instituições que se caracterizam como educação formal, 

encontramos informações sobre o projeto Sala Verde da UFS. De acordo com as informações 

obtidas no Blog deste projeto: 
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O projeto tem como eixo, principal, contribuir para a formação continuada 
dos professores da rede municipal do Estado de Sergipe, oferecendo aos 
mesmos subsídios teórico-metodológicos para que abordem as questões de 
sua localidade na sala de aula, de modo a propiciar a construção da cidadania 
voltada para a conservação do meio socioambiental e articular o 
conhecimento científico ao contexto do meio onde está inserido. (PROJETO 
SALA VERDE NA UFS, 2013). 

 

            Embora as políticas públicas, referentes à Educação Ambiental, tenham avançado 

desde a implementação da Lei 9.795, parece haver uma descontinuidade das ações para uma 

efetividade da Educação Ambiental no âmbito formal, visto que os municípios não aderiram 

ao MES (BARBOSA, 2008) e as ações da SECADI têm se dado na perspectiva de 

fornecimento de materiais didáticos e formações na modalidade EAD. Em Sergipe, embora já 

esteja em construção a Política Estadual de Educação Ambiental, as ações ainda se 

apresentam descontínuas, tal como o processo das conferências infanto-juvenis.   

 Entre o que orienta a legislação e a realidade educacional, existe ainda um longo 

caminho a ser percorrido que carece de uma reflexão sobre a distância entre a Educação e a 

efetividade das políticas públicas educacionais.  

 

 

2.4. CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

 Nesta sessão, apresentaremos algumas orientações quanto ao trabalho pedagógico 

que envolve a Educação Ambiental presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais e a visão 

de alguns teóricos envolvidos com a Educação Ambiental em uma perspectiva crítica. Logo 

após, analisaremos as concepções de Educação Ambiental dos professores, de acordo com os 

depoimentos dos 05 selecionados para as entrevistas, cruzando os dados com as respostas dos 

questionários destes professores. Em seguida, faremos a análise das concepções de Educação 

Ambiental, identificadas, de acordo com os objetivos destas nas atividades e projetos de 

Educação Ambiental, desenvolvidos pelos professores da SEMED.   

Situada a dimensão ambiental da Educação, se faz necessário elucidar sobre quais 

orientações tem sido apresentadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais, visto que estes são 

as orientações didáticas mais acessíveis aos professores.  De acordo com o documento:  
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O debate internacional de concepções e práticas em Educação Ambiental 
resultou na elaboração do “Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 
Sustentáveis e Responsabilidade Global”, de caráter não oficial, durante o 
Fórum das Organizações Não-Governamentais (ONG), na Rio/92. Nele, 
foram delineados princípios e diretrizes gerais para o desenvolvimento de 
trabalhos com a temática Meio Ambiente. (BRASIL, 1997, p. 182). 
  

Entre esses princípios, estão: considerar o ambiente em sua totalidade; incluir o tema 

de forma processual e contínuo na educação formal; e utilizar um enfoque interdisciplinar. 

Para tanto, é necessário:  

 
 
 
[...] desenvolver o processo educativo, contemplando tanto o conhecimento 
científico como os aspectos subjetivos da vida, que incluem as 
representações sociais, assim como o imaginário acerca da natureza e da 
relação do ser humano com ela. Isso significa trabalhar os vínculos de 
identidade com o entorno socioambiental. Só quando se inclui também a 
sensibilidade, a emoção, sentimentos e energias se obtêm mudanças 
significativas de comportamento. (BRASIL, 1997, p. 182).  

 

Nesse sentido, faz-se necessário avançar na reflexão de que a solução para a crise 

ambiental depende de soluções científicas e tecnológicas, mas compreendê-la como uma crise 

civilizatória, pois: 

Nessa concepção, a educação ambiental é algo essencialmente oposto ao 
adestramento ou à simples transmissão de conhecimentos científicos, 
constituindo-se num espaço de troca desses conhecimentos, de experiências, 
de sentimentos e energia. É preciso então lidar com algo que nem sempre é 
fácil, na escola: o prazer. Entre outras coisas, o envolvimento e as relações 
de poder entre os atores do processo educativo são modificados. (BRASIL, 
1997, p. 182). 

 
Desta forma, avançar na compreensão da problemática socioambiental significa 

repensar a própria organização da escola quanto à gestão, estrutura dos currículos, tempos e 

espaços. É uma discussão que envolve, também, as concepções de educação presentes na 

prática pedagógica. 

Para Araújo (2004), desde o surgimento da Educação Ambiental até o momento atual, 

as tendências e abordagens da educação formal têm se mostrado como um processo evolutivo, 

partindo de uma concepção preservacionista, ocasião em que emerge o movimento 

ambientalista, passando pela concepção conservacionista até chegar ao conceito que abrange 

as dimensões político e social, também denominada de Educação Ambiental Crítica. O quadro 

1  ilustra uma síntese do que se apresenta em cada uma destas tendências: 
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Quadro 1 – Tendências e abordagens da Educação Ambiental 

PRESERVACIONISTA CONSERVACIONISTA EDUCAÇÃO CRÍTICA 

O ambiente é visto sob a 
visão naturalista, traz 
intrinsecamente a finalidade 
de deixar para as gerações 
futuras um ambiente 
preservado. A prática 
educativa busca sensibilizar 
afetivamente os indivíduos 
para uma relação de proteção 
e preservação dos recursos 
naturais, reduzindo os 
problemas ambientais à 
conduta do ser humano no 
seu meio. 

O ambiente é visto sob a 
visão antropocêntrica, 
apresenta leves indícios de 
transformação social, 
diferencia-se da 
preservacionista pelo desejo 
de superação da ênfase 
ecológico-naturalista e inserir 
a discussão dos vários 
problemas sociais 
(desigualdade social, de 
gênero, racial etc.). A prática 
educativa busca inserir os 
indivíduos na produção do 
conhecimento e na 
compreensão das implicações 
e necessidades do 
desenvolvimento sustentável. 
Dessa forma, reconhece o 
papel social e econômico 
como fatores importantes 
para a sustentabilidade da 
vida. 

Sinaliza a transformação 
social e econômica e a 
construção de uma 
mentalidade ambiental. O 
ambiente é visto, em toda a 
sua dimensão política, 
econômica, social e 
ecológica, em rede de 
relações complexas. A prática 
educativa busca a construção 
de novas mentalidades, por 
meio da construção do 
conhecimento e de saberes 
ambientais que possibilitem a 
participação ativa dos 
membros da sociedade, na 
direção de novos paradigmas 
de justiça social e qualidade 
ambiental.  

Fonte: Quadro elaborado com base em Araújo (2004) 

  

Para Guimarães (2007), os diferentes projetos educativos presentes na sociedade 

definem as concepções de mundo e de Educação Ambiental na atualidade. O autor faz uma 

síntese, a partir de duas vertentes de educação, para discutir as concepções de Educação 

Ambiental: a conservadora e a crítica.   

São entendidas como conservadoras aquelas visões de mundo 
comprometidas com o interesse em manter o modelo atual de sociedade; e 
como críticas as propostas voltadas para a transformação da sociedade em 
direção à igualdade e a justiça social. (...) Portanto estão presentes na 
sociedade diferentes projetos e concepções de educação, por consequência, 
também diferentes projetos e concepções de Educação Ambiental, 
delineados aqui genericamente em duas grandes correntes, conservadora e 
critica, cabendo em cada uma delas uma grande diversidade de vertentes. 
(GUIMARÃES, 2007, p. 20) 
 

Para esse autor, na concepção de Educação Ambiental Conservadora, busca-se, a partir 

das próprias causas da degradação, encontrar a solução. Essa concepção está pautada na visão 

fragmentada do conhecimento, em que a sociedade e a natureza são vistas de forma 

dissociáveis, prevalecendo uma relação de exploração da primeira sobre a segunda. Portanto: 
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Essa é uma compreensão que tem dificuldades em pensar o junto, conjunto, 
totalidade complexa. Focado da parte, vê o mundo partido, fragmentado, 
disjunto. Privilegiando uma destas partes, o ser humano sobre as demais, 
natureza, estabelece uma diferença hierarquizada que constrói a lógica da 
dominação. Pela prevalência da parte na compreensão e na ação sobre o 
mundo, desponta características da vida moderna que são individuais e 
sociais: sectarismo, individualismo, competição exacerbada, desigualdade e 
espoliação, solidão, violência. (GUIMARÃES, 2007, p. 26). 
  

 Para Guimarães, esta concepção de educação termina por produzir uma prática 

pedagógica pautada no indivíduo e na transformação de seu comportamento, a partir de um 

conhecimento transmitido pelo professor e retido pelo aluno. Nesta perspectiva de educação, 

o aspecto cognitivo sobrepõe o pedagógico: 

Acreditando que transmitindo o conhecimento correto fará com que o 
individuo compreenda a problemática ambiental e que isso vá transformar o 
seu comportamento e a sociedade; o racionalismo sobre a emoção; sobrepor 
a teoria à prática; o conhecimento desvinculado da realidade; a 
disciplinaridade frente à transversalidade; o individualismo frente à 
coletividade; o local descontextualizado do global; a dimensão tecnicista 
frente à política, entre outros. (GUIMARÃES, 2007, p. 27). 
 

Guimarães não percebe a Educação Ambiental Crítica como uma evolução conceitual 

ou desenvolvimento metodológico de algo que era anteriormente conservador, mas como uma 

contraposição, a partir de um referencial teórico que possibilite uma leitura mais complexa e 

instrumentalizada que contribua para a transformação da realidade socioambiental. Nesse 

sentido, a Educação Ambiental Crítica tem, em suas bases, a dimensão política e participativa 

por meio da mobilização social. Para o autor: 

A Educação Ambiental Crítica objetiva promover ambientes educativos de 
mobilização desses processos de intervenção sobre a realidade e seus 
problemas socioambientais, para que possamos nestes ambientes superar as 
armadilhas paradigmáticas e propiciar um processo educativo em que nesse 
exercício, estejamos educandos e educadores, nos formando e contribuindo, 
pelo exercício de uma cidadania ativa, na transformação da grave crise 
socioambiental que vivenciamos todos. (GUIMARÃES, 2007, p. 31). 
 

Dessa forma, a Educação Ambiental Crítica deve superar a visão de transmissão de 

conhecimentos e atitudes ecologicamente corretas e sensibilizações que apenas envolvem o 

educando afetivamente com o ambiente para mobilizar a formação de coletivos. Logo:  
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As ações de educadores ambientais devem propor a criação e promover a 
ocupação de espaços possíveis, onde os princípios participativos possam se 
expressar na perspectiva construtivista de novos saberes e práticas que 
estimulem a organização coletiva e espaços colaborativos de ruptura da 
armadilha paradigmática. Como, por exemplo, a construção participativa do 
projeto político-pedagógico da escola; a constituição de grêmios estudantis; 
associações de pais e mestres; conselhos escolares/comunidade; COM-
VIDAS; implantação de agendas 21 escolares e comunitárias. A construção 
desses espaços já se constitui em si em ação. (GUIMARÃES, 2007, p. 92). 

 
Outro autor que discute a Educação Ambiental, a partir de vertentes, Loureiro (2007), 

denomina de Educação Ambiental Convencional a que difere do que denomina de Educação 

Ambiental Transformadora. Para este autor, é um equívoco pensar a educação ambiental 

como linear de desenvolvimento da história. 

Portanto, afirmar que em sua origem era politicamente conservadora e 
conservacionista, no modelo de pensar a natureza e a sociedade, e hoje é 
crítica e integradora, significa ignorar seu movimento no seio da educação e 
enquanto expressão da atuação política de agentes ambientalistas, desde 
meados dos anos de 1960. (LOUREIRO, 2007, p. 74).  

 
Para esse autor, uma visão crítica aproxima-se do paradigma da educação que tem 

como componente o questionamento e proposição de formas alternativas de superação da 

problemática ambiental que vive a sociedade na contemporaneidade. Com a perspectiva de 

uma maior atuação política mediante coletivos, Loureiro denomina de Educação Ambiental 

Crítica a que difere das ações que incentivam apenas mudanças individuais de hábitos e 

comportamento: 

Falo da educação ambiental definida no Brasil a partir de uma matriz que vê 
a educação como elemento de transformação social (movimento integrado 
de mudança de valores e de padrões cognitivos com ação política 
democrática e reestruturação das relações econômicas), inspirada no 
fortalecimento dos sujeitos, no exercício da cidadania, para a superação das 
formas de dominação capitalistas, compreendendo o mundo em sua 
complexidade como totalidade. Portanto, trato aqui de uma educação 
ambiental que se origina no escopo das pedagogias críticas e emancipatórias, 
especialmente dialética em suas interfaces com a chamada teoria da 
complexidade, visando um novo paradigma para uma nova sociedade. Falo 
de um campo amplo que se mostra adequado à educação ambiental pelo 
tratamento consistente de nossa especificidade como seres biológicos, 
sociais e históricos, de nossa complexidade como espécie e da dialética 
natureza/ sociedade como unidade dinâmica. (LOUREIRO, 2007, p. 67).  

 
O autor acrescenta a adjetivação de transformadora à educação que começou a 

configurar no Brasil, a partir da década de 80 do século passado, na perspectiva popular, com 

influência dos movimentos sociais e ambientalistas que passou a questionar os padrões 

industriais e o incentivo ao consumo desenfreado.  
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Loureiro enfatiza a importância das metodologias participativas para a Educação 

Ambiental, pois para ele: 

Participar, aqui, é promover a cidadania, entendida como realização do 
“sujeito histórico” oprimido. Num certo sentido rousseauniano, a 
participação é o cerne do processo educativo, pois desenvolve a capacidade 
do indivíduo ser “senhor de si mesmo”, sendo, para isto, preciso libertar-se 
de certos condicionamentos políticos e econômicos também. (LOUREIRO, 
2007, p. 71). 

    
No que se refere aos objetivos da Educação Ambiental, abordar em uma perspectiva 

crítica significa vincular de forma dialética a educação ambiental às dimensões econômica, 

política e ética.    

Para o autor, a “Educação Ambiental Transformadora” busca uma redefinição do 

modo como nos relacionamos enquanto seres humanos e como nos relacionamos com as 

demais espécies e com o planeta; em termos metodológicos, tem como princípios a 

participação e o exercício da cidadania; visa romper com práticas sociais que vão de encontro 

ao bem estar público, à equidade e à solidariedade e deve estar articulada às mudanças éticas 

que se fazem necessárias. Nesse sentido: 

 
A educação ambiental crítica é bastante complexa em seu entendimento de 
natureza, sociedade, ser humano e educação, exigindo amplo trânsito entre 
ciências (sociais ou naturais) e filosofia, dialogando e construindo pontes e 
saberes transdisciplinares. Implica igualmente o estabelecimento de 
movimento para agirmos-pensarmos sobre elementos micro (currículo, 
conteúdos, atividades extracurriculares, relação escola-comunidade, projeto 
político pedagógico etc.) e sobre aspectos macro (política educacional, 
política de formação de professores, relação educação-trabalho-mercado, 
diretrizes curriculares etc.), vinculando-os. (LOUREIRO, 2007, p. 68).  

 
Entre os desafios enfrentados para uma Educação Ambiental Crítica, segundo 

Loureiro estão: repensar os próprios objetivos dos projetos e práticas pedagógicas; repensar a 

estrutura curricular da escola; atuação efetiva dos educadores ambientais nos espaços públicos 

que foram conquistados com o processo de democratização do Estado, incluindo-se o âmbito 

escolar. 

Para Leef (2009), o processo de globalização econômica está transformando a 

Educação Ambiental em ação de conscientização dos cidadãos e a inserção de componentes 

de capacitação dentro dos projetos de gestão ambiental. De acordo com este o autor, nos 

últimos vinte anos, a Educação Ambiental na América Latina foi reduzida a um processo de 

conscientização por meio da incorporação de conteúdos ecológicos com um conteúdo 

fragmentado, terminando por se transformar em uma capacitação sobre problemas pontuais. 

Logo:  
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[...] faltou aos projetos de educação ambiental formal, a conformação de 
massas criticas de professores, tanto em número como em caráter, assim um 
vigilância epistemológica, metodológica e pedagógica em seu projeto de 
desenvolvimento prático. (LEEF, 2009, p. 241).  

 

De acordo com o autor, a Educação Ambiental deve questionar os modelos dos 

paradigmas dominantes, de forma a incorporar um saber ambiental que emerge a partir de 

novos paradigmas curriculares. Dessa forma, a Educação Ambiental deve se pautar na 

formação de uma consciência ambiental:  

[...] gerando novos princípios, valores e conceitos para uma racionalidade 
produtiva e social e projetos alternativos de civilização, de vida, de 
desenvolvimento. O saber ambiental abre assim, uma perspectiva ao 
progresso do conhecimento, questionando os dogmas ideológicos e 
problematizando os paradigmas científicos com base nos quais foi 
constituída a civilização moderna. (LEEF, 2009, p. 151). 
  

Para Carvalho (2007), a educação crítica tem seus fundamentos baseados nos ideais 

democráticos e emancipatórios da educação popular, visando quebrar com os paradigmas de 

uma educação “tecnicista”, em que o conhecimento é transferido, e proporcionando uma 

postura na qual a educação se apresenta como mediadora de saberes pertinentes à construção 

social e que interferem na vida das pessoas.  

 A autora cita Paulo Freire como uma das referencias da educação crítica no Brasil, 

que tem por finalidade compreender a relação sociedade-natureza e intervir sobre os 

problemas e conflitos ambientais. Nesse sentido: 

O projeto político-pedagógico de uma Educação Ambiental Crítica seria o de 
contribuir para uma mudança de valores e atitudes, contribuindo para a 
formação de um sujeito ecológico. Ou seja, um tipo de subjetividade 
orientada por sensibilidades solidárias com o meio social e ambiental, 
modelo para a formação de indivíduos e grupos sociais capazes de 
identificar, problematizar e agir em relação às questões socioambientais, 
tendo como horizonte uma ética preocupada com a justiça ambiental. 
(CARVALHO, 2007, p. 19). 

  
Carvalho chama a atenção que a Educação Ambiental surge do movimento ecológico 

e, como tal, remete à formação de um sujeito ecológico. No entanto, em sua pesquisa de 

doutoramento, identificou que alguns dos educadores ambientais entrevistados, ao narrarem 

suas histórias de vida, remeteram seu encontro com a educação ambiental às sensibilidades 

com a natureza vivenciadas em suas histórias de vida. Dessa forma, a autora concluiu que:  
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É possível notar certa descontinuidade entre o discurso ambiental politizado 
— que, ao tomar o modus operandi conservacionista como contramodelo, 
rejeita o enaltecimento ingênuo da natureza — e a vigência de uma ética e 
estética naturalista que se perpetua no imaginário dos sujeitos ecológicos. É 
algo desta sensibilidade que emociona e constitui a identificação com a luta 
ambiental para muitos. Esse foi um ponto de inflexão recorrente nas 
narrativas que recolhemos, nas quais os entrevistados, ao narrarem sua 
história, relacionaram as raízes mais remotas de sua vinculação com a 
questão ambiental a uma sensibilidade para com a natureza, presente em sua 
experiência de vida. Muitos localizaram esta experiência na infância, 
enquanto outros, em momentos da vida adulta anteriores a seu engajamento 
no campo ambiental. Assim, o que no debate das ideias e nos confrontos 
ideológicos tende a se contrastar na oposição naturalismo/ conservacionismo 
versus ecologismo/ visão socioambiental, no nível das sensibilidades que 
constituem os sujeitos ecológicos, parece estar bastante entrelaçado. 
(CARVALHO, 2005, p. 09).  

 
 Discutir as concepções de Educação Ambiental nos remete a uma discussão dos 

paradigmas dominante e emergente (SANTOS, 1989) acerca do conhecimento e a influência, 

desses, nas concepções de ambiente, ser humano, visão e objetivos da Educação, que, embora 

tenham se constituído ao longo da história, permanecem presentes e influenciam de forma 

direta as práticas pedagógicas atuais. Pautados em suas concepções de Educação, os 

professores identificam a Educação Ambiental a partir do viés preservacionista, 

conservacionista, conservador, convencional, transformadora e crítica.  

Sem esgotar a discussão, conclui-se que Educação Ambiental, em uma perspectiva 

crítica, transformadora e emancipatória, tem entre seus princípios a ética, a solidariedade, a 

mobilização social, a participação política, além de provocar uma reflexão sobre identidade 

ecológica e prática pedagógica.  

 

 

2.4.1. Concepções de Educação Ambiental de professores da rede municipal de Aracaju 

 

 

Neste tópico, faremos uma análise das concepções de EA de acordo com as entrevistas 

realizadas com os 05 professores que informaram estarem desenvolvendo ou haverem 

desenvolvido projetos na escola e os projetos identificados no relatório da SEMED. Para 

análise, foram consideradas também as respostas dos questionários desses professores.  O 

quadro 2 apresenta um resumo do perfil dos 05 professores que responderam ao questionário 

e informaram terem participado de formação continuada em Educação Ambiental na rede 

municipal de ensino, em Aracaju: 
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 Quadro 2 – Perfil dos professores que participaram das entrevistas 

Professor Graduação  Pós-Graduação  Tempo de atuação  
01 Licenciatura em 

Ciências Biológicas  
Especialização em História e 
Manguezais 

14 anos  

02  Licenciatura em 
Ciências Biológicas    

Mestrado em Zootecnia  03 anos  

03  Pedagogia  Especialização em Ensino 
Religioso  

25 anos  

04  Pedagogia Não possui 03 meses 
05  Pedagogia  Especialização em Arte e 

Educação e Educação Especial  
08 anos  

Fonte: Questionários respondidos pelos professores. 

  

O professor 01 trabalhou por 04 anos em uma empresa de engenharia ambiental e 

desenvolvia trabalhos junto a órgãos públicos responsáveis pela gestão em meio ambiente. 

Após sua aposentadoria, passou a lecionar na rede municipal de ensino. Para esse professor, 

“o importante da educação ambiental não é só a questão ambiental, mas tudo faz parte dela, 

é a mudança na prática para que esse aluno queira mudar a nutrição, a higiene, o cuidado 

com sua saúde, o lugar onde eles vivem a questão do saneamento”. De acordo com sua visão, 

a Educação Ambiental deve mudar suas práticas e ele questiona a dificuldade em perceber 

isso, uma vez que grande parte de seus alunos não residem no bairro onde a escola está 

localizada.  

Acho que a gente fica muito distante, a gente só lança teoria e na verdade 
você não sabe se na prática está havendo mudança. É importante que tenha a 
fundamentação teórica, mas precisamos tratar a mudança de hábito de vida 
deles. Eu acho que a educação ambiental não é só a questão de pensar, 
engloba tudo desde a higiene,  nutrição, saúde, acho que tem um sentido bem 
mais amplo. (PROFESSOR 01). 
 

Tanto no questionário como na entrevista, esse professor demonstrou o envolvimento, 

também ações e projetos relacionados ao cuidado com a saúde, à reciclagem, o qual mobiliza 

outros alunos e professores para trazerem objetos que não mais utilizam de suas residências 

para doação a uma cooperativa. 

Embora demonstre ser um professor engajado com a Educação Ambiental, o 

questionamento crítico com seus alunos sobre os problemas socioambientais não foi 

mencionado no questionário e na entrevista. Também não foram identificados ações ou 

projetos que envolvessem a mobilização da comunidade.  Essa concepção se identifica com a 

Conservacionista (ARAÚJO, 2004) ou Conservadora (GUIMARÃES, 2007), uma vez que 

parece avançar da visão Preservacionista (ARAÚJO, 2004), já que insere questões sociais, 
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como foi o caso do professor que inseriu os temas saúde, nutrição, saneamento e reciclagem. 

De acordo com Guimarães (2007), a Educação Ambiental Conservadora termina por produzir 

uma prática pedagógica centrada apenas no indivíduo e na transformação de seu 

comportamento.  

O professor 02 informou que seus estudos referentes à Educação Ambiental 

começaram ainda na graduação.  Para este professor, “A Educação Ambiental é tudo, desde a 

forma como o ser humano se relaciona consigo mesmo e com os outros, o que vai definir 

como ele se comporta em relação ao meio ambiente”. Esse professor informou que aborda a 

Educação Ambiental em todo conteúdo programático. Sobre o envolvimento com projetos, 

confirmou estar envolvido com o projeto Horta Comunitária.   

Embora, na percepção do professor 02, exista uma relação entre a forma como o ser 

humano se relaciona consigo e com o outro, assim como uma correspondência desta forma 

com a relação com o meio ambiente, e reconheça a importância da interação entre os demais 

alunos, no sentido de ultrapassar os limites da sala de aula, não se evidencia a dimensão 

política da Educação Ambiental, em uma perspectiva crítica. Sua concepção está dentro da 

vertente conservacionista, conforme descreve Araújo (2004), pois não foi evidenciada uma 

discussão acerca das questões socioambientais, tão pouco um envolvimento que evidencie a 

dimensão política. De acordo com Guimarães (2000), esta é uma visão de Educação 

Ambiental Conservadora, uma vez que visa apenas uma mudança comportamental. 

Para o professor 03, a Educação Ambiental é: “bastante importante, pois todos têm o 

direito ao meio ambiente saudável, ecologicamente equilibrado, como um bem de uso comum 

do povo”. O professor informou abordar a Educação Ambiental em exercícios, dinâmicas e 

interpretação de textos. Quanto ao desenvolvimento de projetos, o professor informou que 

estão relacionados principalmente a conteúdos de História e Ensino Religioso. A concepção 

de Educação Ambiental do professor 03 remete a uma visão preservacionista, conforme 

sintetizou Araújo (2004), uma vez que a preocupação está centrada apenas com o direito a um 

ambiente saudável.  

O professor 04 possui graduação em Pedagogia e leciona há 03 meses na rede 

municipal. Para este professor:  

A Educação Ambiental é tudo, o que eu passo para meus alunos é que meio 
ambiente é desde a carteirinha que eles usam, estendida a sala de aula 
completa, a escola, a casa, a rua, a cidade.  (...) Eu passo para eles que o 
meio ambiente é o meio onde ele vive, onde está respirando, onde ele olha. 
(PROFESSOR 04).  
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Sobre a abordagem da Educação Ambiental no questionário, o professor 04 respondeu 

que aborda em “aulas específicas do planejamento e no cotidiano com atividades que 

proporcionem ações de colaboração com a manutenção da limpeza, organização e do 

ambiente escolar”. Esse professor também informou no questionário que estaria envolvido 

com um projeto sobre preservação. 

 Na entrevista, o professor 04 informou que apresentou um vídeo aos alunos, discutiu 

e, como ação, foi proposta a limpeza da sala de aula e que “esporadicamente a gente faz a 

limpeza”. O professor informou ainda que existe um projeto na escola que a participação de 

seus alunos é na hora do lanche. Neste projeto, a cada dia, dois alunos ficam responsáveis por 

orientar os colegas a não jogarem papel no chão, empurrar as cadeiras, limpar as mesas, entre 

outras ações.  

A partir do depoimento do professor 04, foi possível apreender que sua concepção de 

Educação Ambiental também está relacionada à visão conservacionista sinalizada por Araújo 

(2004), visto que há uma preocupação com a limpeza e o cuidado com o ambiente, o 

envolvimento dos alunos nas ações. Nessa visão, a preocupação permanece centrada apenas 

nas mudanças individuais relacionadas ao cuidado e à conservação do ambiente.   

O professor 05 tem formação em pedagogia e especialização em Arte e Educação e 

Educação Especial. Para esse professor:  

A questão ambiental sempre foi inclusa. Quer queira ou não a gente usa 
muito que precisa ser renovado. Então, de uma forma ou de outra, quando se 
trata da limpeza da sala, da higiene pessoal deles, como cuidar das plantas. O 
ambiente de qualquer forma, em qualquer disciplina ele pode ser trabalhado. 
(PROFESSOR 05). 
 

No questionário, esse professor informou abordar a Educação Ambiental em 

atividades multidisciplinares diversas. Sobre o trabalho com projetos, o professor informou 

participar de projeto relacionado à alfabetização de alunos em distorção de série-idade. Na 

entrevista, o professor informou estar também envolvido com a limpeza da sala e da escola e 

que a Educação Ambiental é abordada “quando se trata da limpeza da sala, da higiene 

pessoal deles, como cuidar das plantas”. Nesse sentido a Educação Ambiental tem como 

objetivo: 

Fazer com que eles comecem a cuidar do micro para o macro. A atividade 
com EA começa partir da sala de aula. Se eles não cuidam do que é dele, 
devem começar a cuidar do material, da sala, deles mesmos, para depois 
partir para o maior, cuidar do planeta. (PROFEESSOR 05). 
  

Embora no depoimento do professor 05 haja uma identificação de que a Educação 

Ambiental pode ser trabalhada em qualquer disciplina, sua visão remete à tendência 
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conservacionista (ARAÚJO, 2004) ou conservadora (GUIMARÃES, 2007), pois a Educação 

Ambiental está relacionada apenas à preservação do ambiente e a mudanças comportamentais 

de cada indivíduo.   

A partir das falas dos professores, é possível perceber que a preocupação no trabalho 

com a Educação Ambiental está centrada em mudanças de hábitos relacionados à saúde, 

cuidados com o ambiente, no entanto não são discutidas questões mais amplas relacionadas à 

escola, à comunidade, aos problemas socioambientais e às causas. Conforme sinaliza Loureiro 

(2007), Guimarães, (2000), Carvalho (2005), a Educação Ambiental, em uma perspectiva 

crítica, transformadora e emancipatória deve fomentar uma discussão coletiva, bem como 

promover espaços de organização (grêmios, coletivos,) para que se possa refletir sobre os 

problemas que afetam a escola e a comunidade e, juntos, busquem a organização de uma 

agenda coletiva de atuação.   

 

 

2.4.2. Concepções de Educação Ambiental identificada nos projetos escolares 

 

 

Nesta sessão analisaremos as concepções de Educação Ambiental identificadas, a 

partir dos objetivos propostos nas atividades e projetos de Educação Ambiental das 08 escolas 

identificadas. O quadro abaixo apresenta um resumo dos projetos e objetivos propostos por 

cada uma das escolas. 
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Quadro 3 – Atividades ou projetos de EA desenvolvidos em 2012 pelas escolas da SEMED  

Escola  Atividade ou Projetos  
EMEF José Carlos 
Teixeira 

Nome não informado  

EMEF Presidente 
Vargas 

Ciências do Cotidiano 
Semeando a Educação 
Ambiental no Município de  
Aracaju 

EMEF Dom José 
Vicente Távora 

A Educação Ambiental e 
abordada no cotidiano escolar e 
com culminâncias mediante 
visitas aos parques da Cidade, 
dos Cajueiros e Augusto Franco.  

EMEF Professor 
Florentino Menezes 

Nome não informado  

EMEF Henrique 
Teixeira Lott 

Reciclagem  
Rio Sergipe  
Nome não informado  

EMEF João Teles de 
Meneses 

Atividades relacionadas às 
Olimpíadas Ambientais  

EMEF Alcebíades 
Melo 

Está se organizando para 
desenvolver projetos.  

EMEF Oviedo 
Teixeira 

Atividades relacionadas às 
Olimpíadas Ambientais 

Fonte: Relatório fornecido pela SEMED. 
 

Analisando  aos objetivos das atividades ou projetos, concluímos que os da EMEF 

José Carlos Teixeira remetem a uma visão de Educação Ambiental em uma perspectiva 

preservacionista, uma vez que percebe o ser humano como fora do ambiente. No entanto, 

existe um chamado para uma responsabilidade junto ao país e ao planeta, o que traz indícios 

de uma visão conservacionista, já que não há nos objetivos um convite à reflexão coletiva 

como sinaliza a perspectiva crítica.   

Quanto à EMEF Presidente Vargas, verificou-se que a visão de Educação Ambiental 

presente no projeto Ciências do Cotidiano, está relacionada a uma contextualização dos 

conteúdos de Ciências, não havendo uma relação específica desse com a Educação 

Ambiental. No projeto Semeando a Educação Ambiental no município de Aracaju, o 

ambiente é visto também como externo ao ser humano o que sinaliza uma visão 

preservacionista de EA, embora apresente uma preocupação com a compreensão da ação 

humana.  

Não foi possível analisar a visão de Educação Ambiental presente nos objetivos do 

projeto da EMEF Dom José Vicente Távora, já que essa não informou os objetivos, apenas 
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que a Educação Ambiental era abordada no cotidiano escolar e com culminâncias mediante 

visitas aos parques “da Cidade”, dos Cajueiros e Augusto Franco.  

A quarta escola foi a EMEF Professor Florentino Menezes, que informou estar 

desenvolvendo projeto de Educação Ambiental, cujos objetivos são: “Conscientizar os alunos 

e a comunidade sobre a importância de preservar o meio ambiente na região e seu entorno, 

para usufruir de uma melhor qualidade de vida hoje e num futuro próximo”. Os objetivos 

desses projetos estão na mesma linha do que Araújo (2004) identifica como preservacionista, 

já que existe uma preocupação voltada basicamente para a preservação ambiental e que o ser 

humano é visto como externo ao ambiente.   

A quinta escola foi a EMEF Henrique Teixeira Lott, que informou estar com os 

projetos: Rio Sergipe, Reciclagem, e outro com o título não informado que tem como 

objetivos, “Desenvolver a educação ambiental na escola de forma permanente e envolver a 

comunidade escolar e o entorno onde vivemos a pensar nas soluções para os problemas atuais 

e na construção de um futuro desejado por todos”. Esse objetivo visa que à implementação da 

Educação Ambiental na escola e seu entorno, apresenta em seu conteúdo um dos objetivos da 

Educação Ambiental em uma perspectiva crítica, já que apresenta uma intencionalidade em 

envolver a comunidade escolar entorno em uma discussão coletiva sobre os problemas atuais 

e formulação de propostas para o futuro. 

Quanto ao projeto Rio Sergipe, esse tem como objetivos: discutir aspectos 

relacionados ao meio ambiente; mostrar a importância dos rios para a vida humana; verificar 

tipos de peixes que vivem no rio Sergipe; observar as características das cidades e 

organização do esgoto e saneamento básico; discutir sobre onde deve ser jogado o lixo 

produzido pelos seres humanos; verificar como acontece o tratamento de esgoto e como deve 

ser realizado para não prejudicar o meio ambiente. Esses objetivos apontam para uma visão de 

Educação Ambiental conservacionista (ARAÚJO, 2004), uma vez que apresenta leves traços 

de uma preocupação com as questões  sociais.  

O projeto Reciclagem tem como objetivos “conscientizar as crianças desde agora da 

importância do reaproveitamento do lixo para o meio ambiente”. Esse objetivo aponta para 

uma concepção de Educação Ambiental conservacionista, pois existe uma preocupação 

pontual com o reaproveitamento do lixo, no entanto o consumo parece não fazer parte desta 

discussão com os alunos, conforme sinaliza e Educação Ambiental em uma perspectiva 

crítica.  

No projeto relacionado ao Rio Sergipe está implícito em seus objetivos uma 

preocupação em aplicar os conteúdos relacionados ao conhecimento científico com os 
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princípios da Educação Ambiental Crítica uma vez que é proposto o envolvimento dos alunos 

nas discussões e construção de propostas para depósito dos resíduos sólidos. Quanto ao 

projeto “Reciclagem”, esse parece destoar um pouco dos objetivos propostos nos projetos 

anteriores, uma vez que traz como objetivo apenas “conscientizar” sobre a reciclagem como 

forma de aproveitamento do “lixo”.  

A sexta escola foi EMEF João Teles de Meneses que informou estar desenvolvendo 

atividades direcionadas apenas às Olimpíadas Ambientais. Não foi possível analisar a 

concepção de Educação Ambiental, uma vez que não foram apresentados objetivos para estas 

atividades.  

  A sétima escola foi a EMEF Alcebíades Melo que informou que os professores ainda 

estão organizando o projeto de Educação Ambiental.  

A oitava escola foi a EMEF Oviedo Teixeira cujo relatório informava que havia 

desenvolvido atividades direcionadas a Olimpíada Ambiental. Nessa atividade também não 

foi possível analisar a concepção de Educação Ambiental, já que não foram apresentados 

objetivos relacionados à atividade.  

A partir dos objetivos apresentados nos projetos é possível identificar que as 

concepções de Educação Ambiental dos professores envolvidos na elaboração dos mesmos 

passam pelas vertentes preservacionistas e conservacionistas. A interdisciplinaridade, 

sustentabilidade não foram evidenciadas nos objetivos dos projetos, havia a intenção no 

envolvimento da comunidade em apenas um dos projetos.   

 

 

2.5. ABORDAGENS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, os 

estabelecimentos de ensino regular deverão destinar pelo menos 20% da carga horária total 

para o desenvolvimento de programas e projetos interdisciplinares e que eles deverão estar 

previstos no projeto pedagógico da escola “de modo que os estudantes do Ensino 

Fundamental e do Médio possam escolher aquele programa ou projeto com que se 

identifiquem e que lhes permitam melhor lidar com o conhecimento e a experiência” 

(BRASIL, 2010, p. 07). O documento orienta ainda a interdisciplinaridade e a 

contextualização como forma de assegurar a transversalidade do conhecimento de disciplinas 
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e eixos temáticos. Em seu artigo VI, o documento faz menção à organização do currículo por 

meio de eixos temáticos, favorecendo dessa forma, a interdisciplinaridade e transversalidade. 

De acordo com o Parecer nº 07/2010 aprovado em 7/4/2010 referente às Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, na organização e gestão do currículo, 

as abordagens disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar devem ter uma 

atenção especial por parte da instituição escolar “porque revelam a visão de mundo que 

orienta as práticas pedagógicas dos educadores e organizam o trabalho do estudante” 

(BRASIL, 2010, p. 23). O documento afirma que as abordagens multidisciplinar, 

pluridisciplinar e interdisciplinar fundamentam-se nas mesmas bases, que são as disciplinas e 

traz a seguintes definições: 

Enquanto a multidisciplinaridade expressa frações do conhecimento e o 
hierarquiza, a pluridisciplinaridade estuda um objeto de uma disciplina pelo 
ângulo de várias outras ao mesmo tempo. Segundo Nicolescu, a pesquisa 
pluridisciplinar traz algo a mais a uma disciplina, mas restringe-se a ela, está 
a serviço dela. (...) A interdisciplinaridade pressupõe a transferência de 
métodos de uma disciplina para outra. Ultrapassa-as, mas sua finalidade 
inscreve-se no estudo disciplinar. Pela abordagem interdisciplinar ocorre a 
transversalidade do conhecimento constitutivo de diferentes disciplinas, por 
meio da ação didático-pedagógica mediada pela pedagogia dos projetos 
temáticos. Estes facilitam a organização coletiva e cooperativa do trabalho 
pedagógico, embora sejam ainda recursos que vêm sendo utilizados de modo 
restrito e, às vezes, equivocados. A interdisciplinaridade é, portanto, 
entendida aqui como abordagem teórico- metodológica em que a ênfase 
incide sobre o trabalho de integração das diferentes áreas do conhecimento, 
um real trabalho de cooperação e troca, aberto ao diálogo e ao planejamento 
(Nogueira, 2001, p. 27). Essa orientação deve ser enriquecida, por meio de 
proposta temática trabalhada transversalmente ou em redes de conhecimento 
e de aprendizagem, e se expressa por meio de uma atitude que pressupõe 
planejamento sistemático e integrado e disposição para o diálogo. (BRASIL, 
2010, p. 23). 
 

No que se refere à transversalidade, o documento traz a seguinte definição: 
 

A transversalidade é entendida como uma forma de organizar o trabalho 
didático-pedagógico em que temas, eixos temáticos são integrados às 
disciplinas, às áreas ditas convencionais de forma a estarem presentes em 
todas elas. A transversalidade difere-se da interdisciplinaridade e 
complementam-se; ambas rejeitam a concepção de conhecimento que toma a 
realidade como algo estável, pronto e acabado. A primeira se refere à 
dimensão didático-pedagógica e a segunda, à abordagem epistemológica dos 
objetos de conhecimento. (...) A prática interdisciplinar é, portanto, uma 
abordagem que facilita o exercício da transversalidade, constituindo-se em 
caminhos facilitadores da integração do processo formativo dos estudantes, 
pois ainda permite a sua participação na escolha dos temas prioritários. 
(BRASIL, 2010, p. 24).    
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Com este entendimento, a inserção da temática ambiental por meio de projetos tem 

sido proposta como uma alternativa para uma prática interdisciplinar. De acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) existe uma dificuldade para uma visão global da 

realidade em função da fragmentação do conhecimento em disciplinas. Ao sugerir a 

abordagem transversal, o documento explica que:  

Trabalhar de forma transversal significa buscar a transformação dos 
conceitos, a explicitação de valores e a inclusão de procedimentos, sempre 
vinculados à realidade cotidiana da sociedade, de modo que obtenha 
cidadãos mais participantes. Cada professor, dentro da especificidade de sua 
área, deve adequar o tratamento dos conteúdos para contemplar o tema Meio 
Ambiente, assim como os demais temas transversais. (BRASIL, 1997, p. 
193).  

 

A partir desses conceitos, é possível compreender que a busca pela superação da 

fragmentação do conhecimento é o ideal que se busca para uma aprendizagem significativa e 

que a abordagem interdisciplinar, possibilita a transversalidade do conhecimento. A prática, a 

partir de projetos temáticos, pode favorecer a inserção da dimensão ambiental.  

Segura (2006, p. 95) caracteriza um projeto de EA como aquele que “sustenta-se na 

busca pela conexão permanente entre as questões culturais, políticas, econômicas, sociais, 

religiosas, estéticas e outras, determinantes para nossa relação com o ambiente”. Para a 

autora, é possível incluir a questão ambiental nos projetos já existentes e sugere alguns 

parâmetros para a constituição de projetos educativos: mapeamento do cenário; articulação 

entre as áreas do conhecimento; comunicação permanente contextualizando a importância da 

ação para os envolvidos; registro da trajetória metodológica; objetivos; contexto em que 

foram formulados e realizados; avaliação do que deu certo e do que precisa melhorar.  

Para Loureiro e Cossio (2006), a Educação Ambiental no Brasil tem sido desenvolvida 

por meio de três modalidades básicas: projetos; disciplinas especiais e inserção da temática 

ambiental nas disciplinas. O autor relata que uma pesquisa realizada (VEIGA et al, 2005) com 

base nos dados dos censos escolares entre 2001 e  2004 elaborados pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas (INEP) e Ministério da Educação (MEC) o número de matrículas em 

escolas que ofereciam Educação Ambiental passou de 25,3 para 32,3 milhões. Quanto ao 

quantitativo de escolas que ofereciam Educação Ambiental, passou de 115 para 152 mil o que 

significou 94% do total das escolas existentes.  

Em 2001, 94 mil escolas inseriam a temática ambiental por meio de disciplinas, 33 mil 

por projetos e 3000 por meio de disciplinas especiais. Em 2004, esses números passaram para 

110 mil escolas, 64 mil e 5 mil, respectivamente.  
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Com a finalidade de se conhecer as reais condições de inserção, modalidades e 

práticas da educação ambiental nas escolas de ensino fundamental, gestão e participação 

efetiva dos atores envolvidos com a temática, no ano de 2006, foi realizada a pesquisa “O que 

fazem as escolas que dizem que fazem educação ambiental” que teve como amostra 418 

escolas distribuídas em 42 municípios de 11 estados brasileiros. A pesquisa revelou que nas 

escolas participantes 66% abordam a temática ambiental por meio de projetos 38% por meio 

da inserção no projeto-politico-pedagógicos (157 escolas) e 6% por meio de disciplinas 

especiais (25 escolas).  

Os dados acima mencionados demonstram uma preocupação das escolas em 

desenvolver a educação ambiental a partir de projetos didáticos, bem como muitas já avançam 

na integração da Educação Ambiental ao projeto político pedagógico da escola.  

 

 

2.5.1. Abordagem de Educação Ambiental em escolas da SEMED  

 

 

Das 08 escolas do ensino fundamental (EMEF), 04 informaram estar abordando a 

Educação Ambiental por meio de projetos, com destaque para a EMEF Mal. Henrique 

Teixeira Lott que informou estar com 03 projetos de EA em andamento, 01 com projeto em 

fase de organização, 02 informaram estarem abordando no cotidiano escolar e 02 informaram 

não estarem desenvolvendo projetos, apenas atividades direcionadas para a Olimpíada 

Ambiental. 

Para uma melhor compreensão em relação a estas informações, foi elaborado o 

questionário para os professores das 08 escolas responderem.   

Dos 80 professores que responderam ao questionário, 74 informaram abordar a 

Educação Ambiental em sua prática docente. 

 A tabela 01 apresenta as principais formas de abordagem informadas pelos 

professores:  
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Tabela 01 – Formas Abordagem da Educação Ambiental dos professores da SEMED 

Abordagem  Qtde de professores que 
informaram utilizar a 
forma de abordagem 

Projetos 10 

De forma interdisciplinar 09 

Abordagem multidisciplinar 01 

Atividades relacionadas à natureza, preservação, homem e meio 

ambiente  

11 

Atividades relacionadas ao cotidiano escolar 15 

Por meio das disciplinas 05 

Conteúdo relacionado às disciplinas: historia geografia e 

ciências  

05 

Conversas informais 04 

Atividades relacionadas à reciclagem 04 

Outras formas  16 

Fonte: Questionários respondidos pelos professores 
 

A partir desses dados é possível identificar que a abordagem da Educação Ambiental 

por meio de projetos ainda é discreta, embora esses professores façam parte das escolas, cujos 

relatórios identificaram a abordagem a Educação Ambiental por meio de projetos. Da mesma 

forma, as preocupações com uma abordagem interdisciplinar já que, destes 80 professores 

respondentes, apenas 09 informaram utilizarem essa modalidade de abordagem. Tais 

informações sinalizam a possibilidade de os projetos serem desenvolvidos por de forma 

individual ou mesmo com um pequeno grupo de professores de cada escola, o que dificulta 

uma abordagem interdisciplinar ou transversal.  

Os professores responderam nos questionários sobre os fatores que contribuem para o 

desenvolvimento de projetos na Escola. A tabela 02 apresenta um resumo das principais 

respostas dos professores: 
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Tabela 02 – Fatores que contribuem para o desenvolvimento de projetos na escola 

FATOR Nº DE PROFESSORES 
Participação de toda a comunidade escolar 22 
Empenho da equipe docente 10 
Apoio da equipe pedagógica 11 
Demanda para desenvolver o projeto 07 
Interesse em elaborar o projeto 06 
Participação dos alunos 05 
Estímulo dos gestores  04 
Fonte: Questionários respondidos pelos professores 

 

Quanto os desafios que os professores enfrentam para desenvolver um projeto na 

escola, elencaram que as seguintes respostas apresentadas na tabela 03:  

 

Tabela 03 – Desafios para o desenvolvimento de projetos na Escola  
 
Desafio  Nº de professores 
Falta de recursos 25 
Falta de interesse por parte da comunidade escolar 15 
Falta de apoio da direção e dos colegas 13 
Falta de tempo para planejar e organizar as ações  13 
Fonte: Questionários respondidos pelos professores 

 

Os dados acima apontam para uma percepção por parte dos professores da importância 

do envolvimento da comunidade escolar para execução de um projeto, bem como o empenho 

da equipe docente , o apoio da equipe pedagógica e gestores da escola. A falta de estrutura da 

escola e recursos para desenvolver o projeto também é apontada como um desafio que os 

professores enfrentam para executar projetos nas escolas. Nesse caso, não basta os professores 

construírem o projeto coletivamente, é necessário que a gestão ofereça uma estrutura 

adequada e os recursos necessários para que o projeto “saia do papel” e passe a ter um sentido 

na escola. 

Tais respostas informadas pelos professores sinalizam que, para além da vontade do 

professor em trabalhar com projetos escolares, existe toda uma estrutura física organizativa da 

escola que nem sempre favorece o ensino por projetos. Todavia, é necessário ressaltar que há 

os que “insistem” e tentam trazer esta forma de abordagem para sua prática pedagógica.  
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2.6. A RELEVÂNCIA DO TRABALHO COM PROJETOS NA VISÃO DOS 

PROFESSORES 

 

 

Neste tópico apresentaremos a visão dos professores que participaram das entrevistas 

sobre a relevância dos projetos de ensino para a prática pedagógica. 

O professor 01 informou, no questionário, que estava envolvido com o Programa 

“Saúde na Escola” e com o projeto “Selecione e Colabore com o Meio Ambiente”. No 

momento da entrevista, ao ser questionado em relação à participação de outros professores 

nos projetos ela respondeu que os professores do turno em que leciona colaboraram com uma 

pequena feira de ciências, porém em relação ao projeto de reciclagem, o professor informou 

que conseguiu a colaboração dos professores de Artes e Português: 

Acho que tá havendo uma participação maior dos professores porque até os 
professores de português se integraram com o professor de artes que também 
colaborou na feira de ciências, mas de forma geral, quando se fala em 
projetos eles não são muito de colaborar não, sabe alguns não são 
colaboradores, porque acham que só devem fazer as aulas tradicionais e 
pronto e encerrar o trabalho por aí. (PROFESSOR 01) 

 

O depoimento do professor 01 demonstra a vontade de uma maior integração com os 

professores de outras disciplinas para o desenvolvimento de projetos.   

O professor 02 informou, no questionário, estar envolvido ou ter participado do 

projeto “Horta na Escola”. Na entrevista, o professor respondeu que o trabalho com projetos é 

importante “Porque o aluno sai da mesmice da sala de aula e participa da execução junto 

com outras turmas e professores”.  

O professor 03 que informou estar envolvido com os projetos de história e ensino 

religioso, desenvolvendo alguns só, e outros com outros professores. Sobre a relevância do 

trabalho com projetos o professor declarou que acha muito importante, “pela organização, o 

conteúdo, as metas a seguir, a integração dos alunos e dos outros professores”.  

Para o professor 04, o trabalho com projetos é importante, porque “integram os 

professores, os alunos, eles passam a ter uma visão maior, não só do grupinho da sala e da 

família, mas a percepção do mundo ao redor deles”.  

Sobre a importância do trabalho com projetos, o professor 05 acha de grande 

relevância com alguns condicionantes para que se desenvolva: 
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É. Desde que você consiga, assim, por exemplo, encaixa-lo. Entendeu? 
Porque muitas vezes esses projetos tem que ser feitos por nós. Porque se é 
uma coisa de cima para baixo, você não consegue encaixar. Endente? Então, 
nós fazemos assim [...] a gente fez esse do UCA, de manhã a gente tinha um 
de higiene pessoal. Mas assim, coisa muito particular, cada um no seu 
mundinho! Cada um na sua sala! A gente não tem aquele momento de sentar 
para fazer todo mundo junto. (PROFESSOR 05). 

 
O depoimento do professor 05 demonstra uma preocupação para o que projeto seja 

desenvolvido a partir das necessidades da escola. Sua fala remete ao quantitativo de 

programas e projetos em nível nacional e local que chegam as escolas como demandas para os 

professores e as equipes pedagógicas.  

Em relação à importância do envolvimento de outros professores com os projetos o 

professor 05 declarou que:  

Esse momento de você sentar (com outros colegas) tem a troca de 
experiência, o que deu certo para mim pode não ter dado para você, eu posso 
ter uma ideia que pode melhor a sua prática, você pode ter uma ideia que 
pode melhor a minha. Então, quer dizer que a gente sente falta desse 
momento de sentar. (PROFESSOR 05).  

 
No momento da entrevista, o professor deixa claro que existe um projeto em execução, 

de autoria de um outro professor. 

[...] esse projeto mesmo de meio ambiente foi ótimo, perfeito, mas foi uma 
coisa que poucos vivenciaram. Não teve esse momento dela partilhar, dela 
poder passar pra gente o que estava sendo feito, dela poder nos convidar para 
nos unirmos a ela, porque foi assim, bem particular. (PROFESSOR 05).  

 

A partir do depoimento dos professores entrevistados foi perceptível a relevância, para 

eles, do desenvolvimento de projetos na escola no fazer pedagógico. Os professores 01, 04 e 

05 reconhecem que existe pouco diálogo e que em algumas atividades conseguem integrar 

profissionais de outras disciplinas. 

Nas respostas dos professores encontramos algumas contradições em relação à 

participação coletiva nos projetos, como já foi apresentado no depoimento do professor 05.   

O professor 01 é professor de ciências da mesma escola que o professor 02, porém atuam em 

turnos diferentes. Um fato curioso é que o professor 01 não confirmou seu envolvimento com 

o projeto informado pelo professor 02, “Nós temos aqui de alimentação saudável (...) foi esse 

que nós fizemos na sobre nutrição (...) foi outra professora acho que foi a professora da 

manhã” (PROFESSOR 01). Embora o professor 02 tenha afirmado que todo o corpo docente 

estava envolvido com o projeto, o professor 01 não confirmou seu envolvimento com o 

projeto “Horta Escolar”. 
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O professor 04 informou no questionário que estava ou esteve envolvido com o 

projeto “Preservando o Meio Ambiente”. Na entrevista informou que se trata de um micro 

projeto que acontece apenas na sala de aula relacionado à limpeza: 

É um micro projeto que eu apliquei em sala de aula, a partir de um curso que 
eu fiz. Eu coloquei um curta metragem sobre meio ambiente e aí a partir do 
vídeo eu apliquei na sala de aula, a gente fez uma limpeza na sala de aula e 
aí, esporadicamente a gente faz a limpeza. (PROFESSOR 04).  
 

 Questionado se havia algum projeto em desenvolvimento na escola, o professor 04 

informou que havia um projeto relacionado ao cuidado com a limpeza da escola e que a 

participação dos alunos acontecia da seguinte forma: 

 A participação deles é que na hora do lanche a gente escolhe dois monitores 
nas turmas e esses dois monitores ficam responsáveis por orientar os 
coleguinhas a não jogarem papel no chão, a empurrar a cadeira, limpar a 
mesa. (PROFESSOR 04).  
 

O professor 04 também acha de grande relevância o trabalho com grandes projetos que 

envolva toda a escola porque “integra os professores, os alunos, eles passam a ter uma visão 

maior, não só do grupinho da sala e da família, mas a percepção do mundo ao redor dele”. 

A partir do depoimento do professor 04, é possível estabelecer que o projeto que informou 

estar desenvolvendo sozinho na sala de aula, está relacionado ao projeto que envolve todas as 

turmas da escola, embora ela perceba apenas a participação de seus alunos, nesse projeto 

maior, apenas na hora do lanche.  

O professor 05 informou, no questionário, estar envolvido ou haver se envolvido com 

um projeto relacionado à alfabetização para alunos em distorção série-idade. Na entrevista, 

informou que o projeto aconteceu em 2010 e que foi desenvolvido junto com outro colega e a 

coordenação pedagógica da escola. Como esse professor é da mesma escola que o professor 

04, foi perguntado se tinha conhecimento do projeto sobre preservação do meio ambiente na 

escola, e o professor deu a seguinte declaração: 

Assim, centrado não! Esse projeto na verdade é da professora da 4ª série. 
Então, na verdade ela fez. E ela fez algumas apresentações para a gente, mas 
a gente não se envolveu tanto. O que nós fizemos, eu e essa outra professora, 
que a gente tem condições de trabalhar juntas, [...] nós trabalhamos sempre 
juntas. Foi um projeto ProUCA, a gente está fazendo um curso com a 
participação do UCA e a gente focou nessa lado, meio ambiente. Mas, 
também foi só uma unidade. Não foi uma coisa muito grandiosa, não! 
(PROFESSOR 05). 

  

A partir destes depoimentos, é possível compreender que da forma como concebe a 

Educação Ambiental, cada um está se empenhando em inserir em sua rotina na sala de aula. A 

perspectiva de um projeto coletivo ainda é adotada de forma precária.  
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3. A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES E AS POSSIBILIDADES 

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

Neste capítulo, serão apresentadas algumas reflexões relacionadas aos desafios de ser 

professor no contexto contemporâneo, às políticas públicas de formação continuada e à 

formação ambiental do professor. Em seguida, será apresentada a proposta de formação 

continuada da Rede Municipal de Ensino de Aracaju, com ênfase nos estudos relacionados à 

formação ambiental e as suas contribuições para a prática pedagógica, na visão dos 

professores que responderam os questionários e participaram da entrevista.  

 

 

3.1. AS REFORMAS EDUCACIONAIS E OS DESAFIOS DA ATIVIDADE DOCENTE 

 

 

Pesquisar sobre a formação docente implica, em um primeiro momento, refletir sobre 

a condição de ser professor na contemporaneidade, visto que a realidade educacional 

brasileira apresenta muitos desafios para os professores. Entre esses desafios estão o 

movimento de abertura do ensino aos que anteriormente não tinham acesso. Segundo Charlot 

(2005, p. 79), “é esse movimento que as distintas reformas de ensino buscam acompanhar e é, 

portanto, a respeito dele que se deve pensar para compreender a profissão de educador em 

tempos de reforma”. 

O fenômeno da globalização trouxe consigo a informação e inovação. Para atender a 

essa sociedade do conhecimento se faz necessário uma formação que atenda as novas 

exigências do mercado. “Neste contexto, uma nova agenda educacional se faz presente: 

exigências de expansão do sistema educacional, de mais e melhor escolaridade, de 

organizações enxutas e eficientes, de escolas eficazes, de professores bem treinados” 

(VIEIRA, 2002, p. 24). 

Diante desse cenário, se apresenta uma concepção de educação ao longo da vida, 

assentada nos quatro pilares básicos: aprender a viver junto; aprender a conhecer; aprender a 

fazer; aprender, conforme relatório da UNESCO para e Comissão Internacional, sobre 

Educação para o Século XXI. Ao professor também é cobrado uma nova postura frente ao 
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fazer pedagógico, este deve se manter atualizado, dominar as tecnologias de informação e 

comunicação, ser um agente social (VEIGA, 2002).  

Com a revisão da Constituição Brasileira ocorrida em 1988 e o processo de 

descentralização administrativa, os municípios passam a usufruir de certa autonomia para 

gestão dos recursos, inclusive no tocante à educação, embora a política de execução continue 

a ser orientada a partir de normativos como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB); 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN); Diretrizes Curriculares para a Educação Básica; 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB) e as avaliações em suas diversas modalidades.  

O processo de descentralização trouxe consigo normatizações e a Escola precisou 

realizar várias adequações, entre elas: a organização de Conselhos Escolares, ensino acelerado 

para os alunos com defasagem escolar, além de aproximação entre a escola e a comunidade 

do seu entorno. 

Essa nova forma de organização da escola cobra dos professores um maior 

envolvimento com o processo administrativo por meio da participação em Conselhos 

Escolares, construção coletiva do projeto politico-pedagógico institucional, colaboração com 

atividades que aproximem a comunidade do próprio espaço escolar, além de se 

comprometerem com sua própria continuada, pois:  

Não estamos mais no tempo de reformas, mas no tempo da inovação. O que 
se pede aos professores é que resolvam os problemas encontrando as 
soluções (inovação) e mobilizando os recursos necessários (parceria). É 
nesse sentido que o ensino não é mais definido nem como missão (legada a 
um clero laico), nem como uma função (garantida por funcionários), mas 
como uma profissão exercida por pessoas formadas, capazes de resolver os 
problemas de uma maneira especializada. (CHARLOT, 2005, p. 85). 
 

Acrescenta-se ainda entre os desafios para o desenvolvimento do processo educativo 

escolar: a precária e frágil articulação entre as experiências educativas e a vinculação dessas 

com novos processos de formação de professores; o caráter transitório e descontinuo de 

experiências políticas publicas de formação continuada devido às políticas partidárias; os 

problemas que os alunos trazem para a escola, decorrentes de uma fragilidade na estrutura 

familiar.  

Nóvoa (2006), em palestra proferida aos professores na rede estadual de São Paulo, 

apresentou três dilemas com que se depara o professor no contexto contemporâneo. O 

primeiro dilema que se apresenta é: a Escola centrada no aluno ou na aprendizagem? Ao 

defender a escola centrada na aprendizagem, Nóvoa chama a atenção para o excesso de 

responsabilidades que a sociedade coloca “dentro da escola” para resolver seus problemas.  
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“É preciso combater esse ‘transbordamento’. Tudo é importante, desde que não se esqueça de 

que a prioridade primeira dos docentes é a aprendizagem dos alunos” (NÓVOA, 2006, p. 06). 

Diante de tal reflexão, é importante ressaltar a quantidade de programas e projetos que 

o Ministério da Educação demanda para a Escola, na forma de “subsídios educativos”. As 

escolas, que ainda não possuem estrutura física e administrativa, bem como corpo docente 

para atender o período mínimo de ensino, precisam atender propostas de educação 

complementar que surgem no formato de programas e projetos (Segundo Tempo, Escola 

Aberta, Mais Educação, entre outros).  

O segundo dilema apresentado por Nóvoa diz respeito à visão da Escola como 

comunidade ou como sociedade. O autor defende a visão da Escola como sociedade, já que 

“uma sociedade é qualquer coisa que tem regras. Só se pode viver em sociedade com regras. 

Em comunidades, no limite, é possível viver sem regras, a partir de tradições, ligações 

simbólicas” (NÓVOA, 2006, p. 11). A partir desse dilema o autor faz uma crítica ao modelo 

de escola que não contempla a diversidade cultural de uma determinada sociedade. 

O terceiro dilema refere-se visão da Escola como serviço ou como instituição. Para o 

autor: 

Grande parte dos debates e das políticas educativas hoje tende a ver a escola 
como um serviço que se presta às famílias, às crianças, menos como uma 
instituição. O que é mais grave: a agenda comunitarista por um lado, a 
agenda liberal por outro e ainda a agenda da privatização tendem a ver a 
escola como um serviço que se presta a alguém e não como um lugar onde se 
institui a sociedade, a cultura, onde nos instituímos como pessoas, onde nos 
instituímos dos nossos direitos próprios, e conseguirmos, a partir daí, criar 
uma palavra livre, autônoma nas sociedades contemporâneas. (NÓVOA, 
2006, p. 11). 
 
 

Tais dilemas estão relacionados às políticas públicas de educação que terminam para 

retirar da escola o lócus privilegiado de formação de uma sociedade que privilegie os valores, 

o acesso ao conhecimento, construído historicamente, e ao exercício da cidadania.  

As políticas educacionais brasileiras por sua vez, ao mesmo tempo em que abrem 

espaço para a descentralização, cobram resultados em âmbito nacional por meio de seus 

indicadores avaliativos. 

Há de se considerar ainda a influência dos bancos e agencias internacionais (Banco 

Mundial; Banco Interamericanos de Desenvolvimento (BID); UNICEF; UNESCO) na 

formulação de políticas educacionais brasileiras, uma vez que essas têm sido fontes de 

recursos mobilizados pelo poder público, com orientações que nem sempre estão condizentes 

com a realidade brasileira (Vieira, 2002; Veiga, 2002). 
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Todo este arcabouço terminou por modificar a rotina de trabalho dos professores que 

se veem diante destas imposições sem condições para atuar neste novo contexto, visto que:  

 
Se bem examinadas, as mudanças introduzidas na última década, será 
possível constatar que a escola e os professores – os elementos mais 
permanentes do sistema educacional – tem sido os mais atingidos pelo 
malogro de propostas que não chegam a considerar seriamente tempo do 
ensino, da aprendizagem e dos aprendizes. (VIEIRA, 2001, p. 32).  
  

 Embora toda essa política pública educacional sinalize um processo de valorização do 

profissional da educação, o que se observa na realidade é um processo de desvalorização 

docente no tocante às condições salariais, de trabalho e valorização profissional, já que:    

O fenômeno dos baixos salários e da consequente evasão de pessoal 
qualificado afeta tanto os países desenvolvidos como aqueles em 
desenvolvimento. Do ponto de vista individual, os professores veem-se 
diante de impossibilidades materiais de atualização. O acesso à internet 
ainda é privilégio de poucos. Os cursos de formação, não raro passam ao 
largo das necessidades reais da escola onde atuam. Na rede privada, 
deparam-se com alunos e possibilidades de acesso a bens culturais que 
ultrapassam as suas. Na rede pública a carência cultural é limitadora de suas 
possibilidades de intervenção. Entre estes dois polos, extremos e 
contraditórios, oscila o trabalho dos professores que, por certo, é atingindo 
de forma direta pelas circunstâncias. (VIEIRA, 2002, p. 25. 

 
 Para Nóvoa, esse é um grande paradoxo na profissão docente. “Como é possível a 

escola nos pedir tantas coisas, atribuir-nos tantas missões e, ao mesmo tempo, fragilizar nosso 

estatuto profissional?” (NÓVOA, 2006, p. 12).  Diante de tais condições, os profissionais da 

educação que possuem condições materiais para acompanhar todo esse processo, imposto pela 

sociedade do conhecimento, nem sempre permanecem no magistério, terminam por migrar 

para suas áreas de conhecimento específico, inclusive pelo próprio status social que a 

profissão confere. Isto em falar dos que buscam aprovação em concursos públicos em outras 

áreas de atuação, visto que a oferta de salários para um profissional de nível médio no Brasil é 

maior que o salário pago a um professor, considerando o piso nacional proposto para essa 

categoria.  

 É nesse cenário que se encontra a atuação do professor e é a partir dele que devem ser 

pensadas as políticas publicas educacionais.  

 

 

 

 

 



66 
 

  

3.2. POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO DOCENTE 

 

 

Nesta sessão serão abordadas as políticas públicas de formação docente com ênfase na 

formação continuada em Educação Ambiental. De acordo com a legislação educacional 

vigente sobre as políticas públicas de formação docente, encontramos as seguintes 

denominações: formação inicial, formação em serviço e formação continuada. A formação 

inicial refere-se à formação regular oferecida pelas Universidades e Instituto de Educação 

Superior na modalidade presencial ou Educação à Distância (EAD) para estudantes que 

concluíram a educação básica e participam de processo seletivo, estando ou não atuando 

como profissional da educação. A formação em serviço está presente nos cursos destinados a 

professores que estão atuando no ensino público, que ainda não possuem a graduação ou estão 

lecionando em áreas diferentes de sua formação, licenciatura ou bacharéis que estão atuando 

nas redes de ensino; e formação continuada as políticas de formação docente  oferecidas nas 

modalidades de extensão, pós-graduação Latu Sensu ou Scrito Sensu ,  e as que se referem às 

atividades e/ou cursos oferecidos aos professores pelas Secretarias Estaduais e Municipais de 

Educação ou universidades. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LBD) estabeleceu que a União, os estados e 

o Distrito Federal deveriam organizar, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de 

ensino, ficando a União responsável pela coordenação da política nacional de educação, 

exercendo sobre eles a função normativa. Em seu artigo 9º a redação do texto informou que a 

União deveria elaborar O Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados e o 

Distrito Federal o Plano Nacional de Educação. No Artigo 87º, que se refere às disposições 

transitórias, consta que o período de 1996 a 2006 seria a Década da Educação e, portanto, “até 

o fim da Década da Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível 

superior ou formados por treinamento em serviço” (BRASIL, 1996). 

Aprovado em 1998, o Plano Nacional de Educação (PNE) apresenta em suas diretrizes 

relacionadas ao Magistério da Educação Básica:  

A qualificação do pessoal docente se apresenta hoje como um dos maiores 
desafios para o Plano Nacional de Educação, e o Poder Público precisa se 
dedicar prioritariamente à solução deste problema. A implementação de 
políticas públicas de formação inicial e continuada dos profissionais da 
educação é uma condição e um meio para o avanço científico e tecnológico 
em nossa sociedade e, portanto, para o desenvolvimento do país, uma vez 
que a produção do conhecimento e a criação de novas tecnologias dependem 
do nível e da qualidade da formação das pessoas. (BRASIL, 2000).   
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Entre os objetivos e metas para a formação dos profissionais do magistério da 
educação básica estavam:  

 
Estabelecer, dentro de um ano, diretrizes e parâmetros curriculares para os 
cursos superiores de formação de professores e de profissionais da educação 
para os diferentes níveis e modalidades de ensino; garantir, por meio de um 
programa conjunto da União, dos estados e municípios, que, no prazo de dez 
anos, 70% dos professores de educação infantil e de ensino fundamental (em 
todas as modalidades) possuam formação específica de nível superior, de 
licenciatura plena em instituições qualificadas; garantir que, no prazo de dez 
anos, todos os professores de ensino médio possuam formação específica de 
nível superior, obtida em curso de licenciatura plena nas áreas de 
conhecimento em que atuam. (BRASIL, 2000). 

 
A partir dessas diretrizes, em 2001 foram aprovados as Diretrizes Curriculares para a 

formação de professores da Educação Básica em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena. No entanto, apesar de toda essa regulação, a formação inicial em nível de 

graduação ainda não contempla parte dos docentes no Brasil. Gatti (2011) em sua pesquisa 

sobre políticas públicas de formação docente no Brasil apresenta os seguintes dados com base 

no Censo Escolar realizado pelo MEC/INEP:  

Havia em 2009 entre os cerca de dois milhões de docentes no país, 32% dos 
professores da educação básica sem formação superior, o que equivalia a 
636.800 deles, a grande maioria deles na educação infantil (52%), e 38,7% 
nos anos iniciais do ensino fundamental, uma vez que, antes da atual 
LDB/1996, a formação mínima exigida para o exercício do magistério nessas 
etapas da escolaridade era de nível médio. (GATTI, 2011, p. 52). 

 

Objetivando uma mudança nesse quadro, no ano de 2009, foi instituído, por meio do 

Decreto 6.755/2009, a Política Nacional de Formação de Professores Para a Educação Básica, 

informando a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) para fomento a programas de formação inicial e continuada. O Decreto tem como 

finalidade organizar, em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e 

os municípios, a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério para as redes 

públicas da educação básica. 

Visando o atendimento a essas orientações, o Decreto determina ainda a criação dos 

Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente, em regime de colaboração 

entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. A organização é orientada por 

meio de ações e programas específicos do Ministério da Educação. A organização dos fóruns 

está em consonância com a Portaria nº 883, de 16 de setembro de 2009.  Cabe a cada fórum 

estadual a criação de um planejamento estratégico que deverão contemplar os seguintes 

pontos: 
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Diagnóstico e identificação das necessidades de formação de profissionais 
do magistério e da capacidade de atendimento das instituições públicas de 
educação superiores envolvidas; II - definição de ações a serem 
desenvolvidas para o atendimento das necessidades de formação inicial e 
continuada, nos diferentes níveis e modalidades de ensino; e III - atribuições 
e responsabilidades de cada partícipe, com especificação dos compromissos 
assumidos, inclusive financeiros. (BRASIL, 2009).    

 

O diagnóstico deverá ser elaborado pelo censo escolar da educação básica 

regulamentado pelo o Decreto nº 6.425, de 04 de abril de 2008, e discriminará  os cursos de 

formação inicial bem como  os cursos e atividades de formação continuada, definindo 

inclusive  o quantitativo, regime de trabalho, campo ou a área de atuação dos profissionais do 

magistério a serem atendidos.  

Visando aperfeiçoar o atendimento dessas demandas, foi criado o Plano O Plano 

Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), que:  

Visa induzir e fomentar a oferta emergencial de vagas em cursos de 
educação superior, gratuitos e de qualidade, nas modalidades presencial e a 
distância, para professores em exercício na rede pública de educação básica, 
a fim de que estes profissionais possam obter a formação exigida pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN e contribuir para a 
melhoria da qualidade da educação básica. (BRASIL, 2013).     

 

  O PARFOR integra o Plano de Ações Articuladas (PAR), em consonância com o 

Plano Nacional da Educação (PNE), ao qual aderiram todos os entes federados. É a 

coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) a instituição 

responsável pelo gerenciamento de todo o processo de proposição, inscrição dos planos 

estratégicos dos estados em parceria com as IES participantes. 

Para atender a esta demanda a CAPES criou a Plataforma Freire, onde os professores 

da rede pública de ensino se inscrevem para cursos de formação inicial e continuada, ficando 

as secretarias de educação a qual pertencem os docentes inscritos responsáveis pela validação 

das inscrições e encaminhamentos para as IES que inserem os candidatos nos seus processos 

seletivos e matrículas.  

Antes da criação do sistema de funcionamento da Universidade Aberto do Brasil 

(UAB), o governo federal havia criado em 2003 a Rede Nacional de Formação Continuada de 

Professores, ficando sob a responsabilidade das Secretarias da Educação Básica e de 

Educação a Distancia do MEC em parceria com as IES e adesão dos estados e municípios.  
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Com a criação do PARFOR as funções da rede ganharam uma maior abrangência de 

ações passando a denominar como Rede Nacional de Formação Continuada de Profissionais 

da Educação Básica tendo como atribuições definir e coordenar a atuação das diferentes 

secretarias do MEC, da Capes e do FNDE com as IES e os sistemas de ensino, pois:  

[...] a rede nacional consiste, portanto, em um conjunto de ações estratégicas 
de formação continuada, articuladas entre si com o objetivo de contribuir 
para a melhoria da formação de professores e alunos da educação básica.  
(GATTI, 2011, p. 55).  

 

Integram a Rede Nacional de Formação Continuada:  as Instituições Públicas de 

Educação Superior (IPES), comunitárias e sem fins lucrativos, os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia e o comitê gestor juntamente com os Fóruns Estaduais 

Permanentes de Apoio à Formação Docente. Entre as ações estratégicas da Rede, estão os 

programas Pró-Letramento, Gestar II e Especialização em Educação Infantil. A oferta de 

cursos relacionados à formação continuada está concentrada na UAB, sendo ofertados nas 

modalidades de especialização, aperfeiçoamento e extensão. De acordo com análise feita por 

Gatti (2011), a maior demanda é pelos cursos de aperfeiçoamento (25,7%), seguidos pelo de 

extensão (10,3%). 

O sistema de formatação dos cursos da UAB permite a articulação de cursos que 

tenham a mesma base comum de forma a contemplar o professor participante com 

certificados com maior carga horária. Em 2011, a UAB passou a atender também a demandas 

dos cursos ofertados para Secretaria de Educação Para a Diversidade e Inclusão (SECADI) 

que integram a Rede de Educação para a Diversidade. Estes cursos são oferecidos na 

modalidade de aperfeiçoamento e atendem as seguintes temáticas: Educação para a 

Diversidade; Gênero e Diversidade; Educação para as Relações Etnicorraciais; Educação 

Ambiental; Educação de Jovens e Adultos; Educação em Direitos Humanos; Educação 

Integral; Educação do Campo. 

Com a finalidade de se atender as metas previstas para a “Década da Educação”, 

pautadas nos acordos estabelecidos com os bancos e entidades financiadoras e de assistência 

técnica, as políticas públicas de formação docente parecem se encaminhar, sem a devida 

estrutura das Instituições Públicas de Ensino Superior, favorecendo a iniciativa privada que, 

de acordo com os dados apresentados no Resumo Técnico do Censo da Educação Superior de 

2009, concentra 68% das matrículas em licenciatura de pedagogia e 53% das matrículas nas 

demais licenciaturas. Outro dado que merece destaque é o percentual de oferta de cursos em 

licenciatura na modalidade EAD que representou até 2009, 50% da oferta total. Apesar de 
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todas estas iniciativas, até 2009, o Brasil ainda contava com mais de 30% de professores sem 

a formação inicial.  

Considerando a meta estabelecida no PNE, em sua primeira versão para a formação 

dos professores da educação infantil e ensino fundamental em nível superior em 70%, ela foi 

atingida, no entanto é preciso avaliar se a formação dos professores tem possibilitado ao 

profissional uma preparação para a realidade educacional Brasileira. 

 

 

3.3. PROPOSTAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA  

 

 

Pesquisadores e estudiosos da educação têm discutido sobre o déficit da formação 

inicial para o professor atuar no contexto contemporâneo (Charlot, (2005); Gatti, (2005); 

Scheibe (2002); Veiga (2002); Vieira (2002)). As pesquisas apontam para uma formação que 

não atende às necessidades reais da Escola.  Para Charlot: 

O problema é finalmente que, para ajudar os professores a enfrentarem as 
novas situações de ensino, oferece-se a eles hoje uma formação do tipo 
universitária em que predomina um acúmulo de conteúdos disciplinares. 
Esses conteúdos não são inúteis (não há uma boa pedagogia sem um bom 
conhecimento dos conteúdos ensinados), mas não se vê realmente em que 
eles permitem aos professores resolverem os problemas com os quais são 
confrontados. (CHARLOT, 2005, p. 86).  
 

Conforme prevê as diretrizes curriculares nacionais para a formação do profissional de 

magistério, o ensino deveria estar articulado às atividades teóricas e práticas de forma que o 

professor ou futuro profissional da educação possa ingressar na prática com certa noção das 

demandas.  

Scheibe (2002) reafirma a necessidade de colocar em prática os princípios formulados 

para uma base comum nacional para todos os cursos de formação de educadores apresentados 

no documento final do X Encontro Nacional da ANFOPE (2000): sólida formação teórica e 

interdisciplinar; unidade entre teoria e prática; gestão democrática da escola; compromisso 

social; trabalho coletivo e interdisciplinar; integração da concepção de educação continuada 

como direito dos profissionais da educação. 

Nas universidades públicas o tripé: ensino, pesquisa e extensão deveriam dar esses 

subsídios também para os profissionais da educação. Ocorre que desde a declaração da 

chamada “Década da Educação” ocorreu uma busca desenfreada pela formação em nível 

superior, aumentando a diversidade de cursos de formação ofertados pelos IES.  
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Neste contexto, colocam-se demandas de um profissional do magistério 
capaz de “aprender a aprender” e de uma formação de base generalista. As 
políticas de formação, todavia, parecem ainda permanecer mais próximas de 
modelos tradicionais, sem dispensar ênfase significativa em uma 
qualificação docente compatível com um mundo transformado. (VIEIRA, 
2002, p. 38).  
 

Percebe-se que os professores estão no centro das preocupações e das políticas 

educacionais, conferindo a eles um papel central aos processos de educação e formação e por 

esse motivo a formação de professores também tem sido alvo de discussões e pesquisas 

acadêmicas, quer seja em sua etapa inicial, em serviço, continuada ou permanente.    

Nóvoa (2006) apresenta entre os desafios para o futuro dos professores, a formação 

centrada na prática. Para o autor, “a formação do professor é, por vezes, excessivamente 

teórica, outras vezes excessivamente metodológica, mas há um déficit de práticas, de refletir 

sobre as práticas, de trabalhar sobre as práticas, de saber como fazer” (NÓVOA, 2006, p. 14). 

Para elucidar tal desafio, o autor faz menção a rejeição de um grupo de professores de 

formação continuada com base em notas e relatórios e aceitação de uma proposta de formação 

que tem como eixo a pesquisa-ação, a colaboração entre os pares.   

Perrenoud (2000) propõe para a formação inicial e continuada dez mecanismos que 

considera complementares e semelhantes entre si, pois favorecem a tomada de consciência4 e 

podem colaborar com a transformação do habitus5: A Prática Reflexiva; A Mudança nas 

Representações e nas Práticas; a Observação Mútua; a Metacomunicação com os alunos; A 

Entrevista Clínica; a Videoformação; a Entrevista de Explicação; A História de Vida; A 

Simulação e o Desempenho de Papéis; a Experimentação e a Experiência. 

A Prática Reflexiva desenvolve-se na auto-observação e análise da prática, onde se 

busca perceber e compreender sua maneira de agir. Para Perrenoud (2002) isto é só possível 

se o funcionamento reflexivo for valorizado, padronizado, instrumentalizado. Tal prática 

poderá ser desenvolvida por meio de reconstituição de memória de diálogos estabelecidos 

                                                 
4  Apoiando-se em conceitos psicanalíticos Perrenoud afirma que a tomada de consciência não acontece 
de forma involuntária, mas “passa por um trabalho sobre si e obriga a superar resistências mais ou menos fortes, 
eis que impõe precauções, um método, uma ética. É importante favorecer a tomada de consciência, sem jamais 
violentar as pessoas (ou pelo menos sem ter a intenção de)” (PERRENOUD, 2000, p. 175). Para o autor os 
mecanismos de formação apresentados, favorecem uma tomada de consciência, mas não garante a mudança, isso 
vai depender do sujeito mobilizar essa consciência quando se deparar com situações semelhantes a identificada e 
procure mudar sua forma de reagir a ela ou o seu habitus.  
5  O conceito de habitus, proposto por Perrenoud, tem como base o conceito já estabelecido por Bourdieu: 
“Nosso hábitus é constituído pelo conjunto de nossos esquemas de percepção, avaliação, de pensamento e de 
ação” (PERRENOUD, 2000, p.162) 
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com os alunos ou ainda assumir como tarefa de final de aula oferecer um feedback consistente 

a um aluno sorteado ou escolhido aleatoriamente. Tais ferramentas possibilitam uma maior 

reflexão sobre sua relação com os alunos e prática pedagógica. 

A Mudança nas Representações e na Prática consiste em trocas interativas que podem 

ser facilitadas por equipes pedagógicas de forma que o professor observe e analise suas 

representações, confrontando-as com de outros colegas. 

A Observação mútua refere-se a uma técnica de observação entre pares. Perrenoud 

(2001) reconhece que esse é um mecanismo difícil de instituir na escola, tanto na formação 

inicial quanto na formação continuada, visto ser este um espaço em que culturalmente se 

trabalha com “portas fechadas”, no entanto, se levado adiante é um exercício instrutivo. 

A Metacomunicação com alunos implica numa interação entre professor e alunos, em 

que o professor os encoraja a expressarem suas observações e sentimentos em relação à 

própria postura do professor na turma e sua prática pedagógica.  

A Entrevista Clínica se dá a partir da escrita sobre a prática. Para Perrenoud, a escrita 

sobre a prática impõe disciplina, objetivação e controle das emoções “que produzem outras 

formas de consciência além da auto-observação e do intercambio oral” (Perrenoud, 2001, p. 

178). Tal mecanismo pode ser desenvolvido por meio de um registro na forma de diários 

sobre incidentes críticos ocorridos na sala de aula.  

A Videoformação é o registro da prática na forma de vídeos para uma autoanálise e 

análise grupal. Assim como na observação mútua e na entrevista clínica, esse mecanismo 

exige uma relação de confiança entre o professor, seus pares e formadores. 

A Entrevista de Explicitação seria a reconstrução das impressões que ao longo de 

determinado tempo levam o professor a assumir uma determinada postura frente a um aluno, 

como por exemplo, solicitar a mudança de nível ou aproveitamento de estudos, de acordo com 

determinadas competências que observou estarem desenvolvidas naquele aluno. Da mesma 

forma que a Vídeo Formação, é um trabalho de cooperação mútua entre formador e professor 

e equipes pedagógicas.  

A História de Vida, como proposta de formação, consiste na reconstrução de uma 

memória que o ajude a compreender sua postura em sala de aula, lidar com suas frustrações 

ocorridas na dinâmica da prática pedagógica. Para os alunos, pode colaborar para uma 

compreensão de que são frutos de uma classe social e cultura familiar e essa pode lhe servir 

de base para explicação de algumas de suas reações cotidianas.  

A Simulação e o Desempenho de Papéis podem ser trabalhados na formação por meio 

de jogos lúdicos, envolvendo uma situação-problema, em que tanto o protagonista quanto o 



73 
 

  

observador podem avaliar sua postura frente aos alunos, ou mesmo em uma reunião com os 

pais dos alunos.  

A Experimentação e a Experiência se colocam quase na mesma linha da Simulação e 

Desempenho de papéis, apenas com agravantes na situação vivenciada pelo participante. 

Fazendo uma crítica à proposta de formação de professores especialistas, Tardif e 

Gaulthier (2001) se afastam das visões que trabalham a partir da psicologia e reafirmam a 

necessidade do professor refletir sobre suas práticas, porém se utilizando de um conceito de 

racionalização do saber.  

Neste espírito, pensamos que as “competências” do professor, na medida em 
que se trata realmente de “competências profissionais”, estão diretamente 
ligadas a sua competência de racionalizar sua própria prática, criticá-la, de 
revisá-la, de objetiva-la, empenhando-se fundamenta-la sobre razões de agir. 
(TARDIF; GHAUTIER, 2002, p. 208). 
 

Para Imbernón (2006), a formação profissional é um elemento importante para o 

desenvolvimento profissional do professor, “mas não é o único e talvez não seja o mais 

decisivo”.  O autor destaca como fatores influenciam no desenvolvimento de uma carreira 

docente: o salário, a demanda do mercado de trabalho, o clima de trabalho nas escolas em que 

é exercida, a promoção na profissão, às estruturas hierárquicas, a carreira docente e formação 

permanente que o profissional realiza ao longo de sua carreira.  

Outra questão que merece destaque nas considerações de Imbernón (2002) refere-se à 

importância do desenvolvimento profissional do coletivo institucional e não apenas do 

professor. Muitas vezes, o professor participa de formações continuadas, planeja novas 

possibilidades para sua prática pedagógica, porém tem dificuldade ao colocar em prática, 

porque outros agentes da escola não têm a mesma compreensão do processo, pois: 

O desenvolvimento profissional de todo o pessoal docente de uma instituição 
educativa integra todos os processos que melhoram a situação de trabalho, o 
conhecimento profissional, as habilidades e atitudes dos trabalhadores, etc. 
Portanto, nesse conceito seriam incluídas as equipes de direção, o pessoal 
não docente e os professores. (IMBERNÓN, 2006, p. 45). 

 

 Para uma formação permanente, o autor defende que deve acontecer na escola a partir 

da realidade concreta dos professores e dos desafios que lhe são colocados em sua prática. 

Nesse modelo de formação, a pesquisa-ação apresenta-se como possibilidade de o professor 

passar da condição de objeto para sujeito ativo em seu processo de aprendizagem. Para tanto: 
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Parte da premissa de que o profissional da educação também possui uma 
epistemologia prática. Por isso é necessário um modelo de aprendizagem 
cujas metas sejam dirigidas a si mesmo e orientar-se para a capacitação para 
a autonomia e cujas características principais sejam: criação de atitudes de 
valorização e respeito, presença de um currículo de formação articulado em 
torno das necessidades e aspiração dos participantes, estabelecimento das 
relações de estimulo e questionamento mútuo. (IMBERNÓN, 2006, p. 82).  
 

Para essa proposta de formação se faz necessário estabelecer um ambiente 

colaborativo de aprendizagem onde todos os agentes reflitam sobre suas tarefas profissionais 

e formas para melhorá-las. 

 Imbernón (2006) propõe cinco eixos para a formação permanente dos professores: 

reflexão prático-teórica sobre a prática, mediante análise; a compreensão, a interpretação e a 

intervenção sobre a realidade; a troca de experiência entre os professores de forma a 

atualização em todos os campos de intervenções educativa e aumentar a comunicação entre 

eles; a formação articulada a um projeto de trabalho; a formação como um estímulo; crítico a 

atuação profissional; desenvolvimento profissional da instituição educativa mediante o 

trabalho coletivo para transformar a prática. 

Ao discorrer sobre os programas de formação continuada que têm sido oferecidos 

decorrentes das políticas públicas, Gatti (2008) questiona se este tipo de formação atende as 

reais necessidades da educação na contemporaneidade ou se seria melhor um maior 

investimento público para ampliação de vagas em instituições públicas de ensino público. 

  Para a autora, a grande maioria dessas iniciativas tem como objetivo atender aos 

profissionais do ensino no tocante às dificuldades que se deparam, para atender a demanda da 

sociedade contemporânea. A autora chama a atenção para os grandes números de iniciativas 

denominadas como educação continuada que:  

Ora ele é tomado de modo amplo e genérico, como compreendendo qualquer 
tipo de atividade que venha a contribuir para o desempenho profissional – 
horas de trabalho coletivo na escola, reuniões pedagógicas, trocas cotidianas 
com os pares, participação na gestão escolar, congressos, seminários, cursos 
de diversas naturezas e formatos, oferecidos pelas Secretarias de Educação 
ou outras instituições para pessoal em exercício nos sistemas de ensino, 
relações profissionais virtuais, processos diversos a distância (vídeo ou 
teleconferências, cursos via internet etc.), grupos de sensibilização 
profissional, enfim, tudo que possa oferecer ocasião de informação, reflexão, 
discussão e trocas que favoreçam o aprimoramento profissional, em qualquer 
de seus ângulos, em qualquer situação. (GATTI, 2008, p. 57).  

 

Buscando um maior aprofundamento em relação às propostas de formação continuada, 

identificamos algumas concepções de formação continuada presentes no relatório de 

pesquisas sobre elaborado pela Fundação Carlos Chagas elaborado por Gatti et al (2011) para 
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a Fundação Victor Civita. No documento encontramos propostas sistematizadas em dois 

grandes eixos, o primeiro centrado na figura do professor e o segundo, o professor como 

componente de uma equipe pedagógica da escola, e nesse caso, a formação deve ocorrer no 

próprio espaço escolar a partir de sua realidade. A proposta de formação centrada no professor 

parte dos seguintes pressupostos: 

(i) Uma maior qualificação dos docentes em termos éticos e políticos levará 
os professores a aquilatar melhor sua importância social, seu papel e as 
expectativas nele colocadas, levando-o, assim, a conferir um novo sentido a 
sua profissão; (ii) a formação inicial dos docentes é aligeirada e precária, de 
modo que é central ajudá-los a superar os entraves e as dificuldades que 
encontram no exercício profissional, relativos à falta de conhecimentos 
científicos essenciais, de habilidades para o adequado manejo da sala de aula 
e, ainda, de uma visão objetiva sobre temas que se manifestam 
constantemente no dia a dia escolar, como violência, uso abusivo de drogas, 
gravidez e/ou paternidade na adolescência etc.; (iii) os ciclos de vida 
profissional precisam ser considerados em uma visão ampla, holística, de 
formação continuada, na qual se consideram a experiência no magistério, as 
perspectivas que marcam as várias faixas etárias, seus interesses e suas 
necessidades. (GATTI et al, 2011, p. 15).  
 

Nessa visão, um programa de formação que atenda as demandas com que se depara o 

professor em sua prática pedagógica pode colaborar com um ensino mais contextualizado 

com a realidade. Essa concepção de formação implica incluir as dimensões éticas, políticas e 

emocionais na formação do professor. Dessa maneira, a formação continuada deve se 

desenvolver a partir dos seguintes pressupostos teóricos: 

As microconfigurações políticas da escola em que se atua, ganhando 
consciência das relações de poder nela presentes; necessidade de fortalecer 
pares, auxiliando-os a ganhar um pleno compromisso como o ensinar, capaz 
de motivá-los a se tornarem mais competentes para imprimir maior eficácia 
em sua prática pedagógica; importância de retirar as famílias dos alunos do 
papel passivo que a escola tende a lhes atribuir (o de ser apenas informado 
sobre as decisões tomadas) e envolvê-las nos assuntos escolares, por meio de 
parcerias na elaboração e implementação de novas ações; inutilidade de 
evitar conflitos, aquiescendo ou sendo envolvido em consensos superficiais 
sobre questões de ensino-aprendizagem e de assumir uma postura proativa, 
na qual dilemas e impasses são analisados e discutidos;os efeitos sociais e 
políticos de longo prazo decorrentes do trabalho desenvolvido em sala de 
aula, assumindo uma postura em que preconceitos cedem lugar à convicção 
de que todas as crianças podem aprender se receberem auxílio para tanto. 
(HARGREAVES, Apud, GATTI et al, 2011, p. 17). 

 
Ainda na concepção de formação continuada, tendo o professor como eixo central da 

formação, existe a demanda de uma formação continuada como meio de suprir os déficits da 

formação inicial dos professores. Nessa proposta são focados os conteúdos disciplinares, a 

teorias cognitivas, a avaliação e metodologias de ensino. Essa formação abrange tanto os 



76 
 

  

professores que estão iniciando na carreira do magistério como os que já estão atuando há 

mais tempo.  

Nessa visão – a do déficit –, muito embora o foco esteja na construção de 
novos modos de ser e de atuar na sala de aula, os docentes não são vistos 
como sujeitos em busca de aprimoramento pessoal e profissional, mas como 
objetos de ações de capacitação. (GATTI, et al, 2010, p. 18).    

 
No que se refere à proposta pedagógica da formação, ela é definida por instâncias 

superiores que, por sua vez, contratam a equipe formadora para organizar os programas de 

formação para o professor e, portanto:  

Sem considerar as especificidades dos professores e de seus locais de 
trabalho, tais propostas tendem a ser uniformes no formato “tamanho único” 
e “unissex”, uma vez que a meta é atingir o conjunto dos professores, 
independentemente de seu sexo, de sua idade, de seu tempo de experiência, 
da disciplina que ministra e de seus interesses. (GATTI, et al, 2011, p. 18). 
  

Sem descartar as considerações relacionadas à precariedade da formação inicial, a 

autora sinaliza para as críticas que são feitas a este modelo de formação, principalmente por 

associar ao professor uma imagem frágil e desamparada.  

 Ainda relacionada à formação continuada, centrada no professor, existe a abordagem 

que caracteriza esse modelo de formação como uma formação pautada no ciclo de vida 

profissional de professor. Nessa abordagem, a formação deve estar relacionada aos estágios 

da carreira docente, classificado como inicial; entrada no campo profissional; estágio 

intermediário da carreira; e a etapa de maturidade na carreira.  Dessa forma, parte-se sempre 

do pressuposto que “ambientes adequados, interessantes e motivadores permitem uma 

progressão positiva na carreira, da mesma forma que espaços sem tais atributos têm impacto 

negativo na profissão.” (GATTI et al, 2011, p. 21).   

Os estudos da vertente que enfoca abordagens de formação continuada que se centram 

no desenvolvimento das equipes escolares e das escolas, por sua vez, dividem-se em dois 

subgrupos: os que entendem que o coordenador pedagógico deve ser o principal responsável 

pelas ações de formação continuada na escola e os que defendem a organização de uma 

comunidade colaborativa de aprendizagem.  

Para os que entendem que a responsabilidade principal da formação continuada dos 

professores está sob a responsabilidade do coordenador pedagógico, há de se considerar que 

além de coordenador o trabalho pedagógico da escola, ele deve intermediar a formação da 

equipe, mobilizá-los para a elaboração e a avaliação do Projeto Político-Pedagógico, e 

implementar as medidas necessárias para o bom andamento da gestão escolar. 
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Visto dessa forma, o coordenador pedagógico assume uma gama de responsabilidades 

incompatíveis com o comprometimento da formação continuada dos professores. Há de se 

considerar, ainda, que outros fatores podem comprometer a formação continuada da equipe, 

visto que: 

Nem sempre a ação do coordenador pedagógico é pautada pelas 
necessidades e demandas da escola, uma vez que projetos e programas do 
governo assumem caráter prioritário e a própria cultura docente resiste às 
propostas feitas por ele. (...) Além disso, quando o coordenador é eleito por 
voto dos professores, nem sempre os descontentes aceitam sua liderança, 
notadamente quando ele carece de formação inicial sólida e/ou experiência 
de ensino. Por último, a postura do coordenador muitas vezes não é 
compatível com o que se espera de uma escola democrática, na qual se 
apregoa uma liderança que reconheça os professores e se apoie nas ações 
pedagógicas junto aos alunos e nas formativas junto ao corpo docente. 
(GATTI et al, 2011, p. 24).   
 

 
Como modelo de formação centrada na equipe pedagógica, a partir de uma equipe 

colaborativa de aprendizagem, a formação continuada é vista como meio de fortalecer e 

legitimar a escola como um lócus de formação contínua e permanente para todos nela 

presentes. Nessa concepção de formação  

De igual modo, a participação dos professores é desejável e central durante 
todo o processo formativo, desde seu planejamento, passando pela execução 
e chegando à avaliação dos resultados. Isso implica considerar as opiniões 
dos professores e, sobretudo, ouvi-los falar dos problemas que enfrentam 
quando se veem diante de práticas inovadoras ou maneiras de lecionar 
desconhecidas, que demandam apoio por parte dos pares ou de assessores 
externos. (GATTI et al, 2011, p. 25). 

 
Essa proposta de formação requer uma autonomia do professor em relação ao seu 

processo de formação continuada, por meio de uma reflexão constante de sua prática 

pedagógica.  Esse processo não isenta uma formação específica para o professor, a diferença é 

que nessa concepção de formação, o professor e a equipe da escola definem o tipo de 

formação que necessitam, de acordo com os objetivos propostos, bem como a proposta de 

implementação. Dessa forma: 

Alguns de seus resultados são utilizados como argumentos cruciais para 
endossar essa visão: um maior comprometimento dos docentes em inovar e 
em experimentar mais; uma coordenação mais eficiente do trabalho 
realizado intra e interséries, uma sólida articulação dos diferentes níveis de 
ensino em uma mesma organização escolar; maior empenho em suprimir – 
ou alterar drasticamente – procedimentos de ensino que não contribuem nem 
para motivar nem para provocar nos alunos as aprendizagens pretendidas. 
(GATTI, et al, 2011, p. 26). 
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A proposta de formação que tem como foco uma comunidade colaborativa se constitui 

em um desafio para a equipe escolar, visto que o que se observa no cotidiano da escola é que, 

mesmo em sua singularidade, a escola se constitui em um campo diverso de concepções de 

educação, visões de mundo, de homem, enfim, seria necessário que todos estivessem 

alinhados na mesma concepção de educação.  

Para além dessas limitações, há de se considerar ainda os tempos e os espaços 

escolares abarcado de programas e projetos nos âmbitos nacionais e municipais para 

administrar e a própria realidade do cotidiano escolar.  

A proposta de formação continuada centrada no professor, por sua vez, se 

implementada sem considerar os aspectos relacionados à gestão da escola, bem como o 

envolvimento do professor na organização da proposta, apresenta sérios riscos de não alcançar 

êxito.  

A partir das proposições dos autores citados, podemos compreender que a formação 

inicial dos professores deve ter um projeto de articulação teoria e prática de forma que o 

professor em formação tenha possibilidades de refletir sobre a realidade da escola. Essa 

reflexão não se esgota na formação inicial, necessitando estar de forma permanente em sua 

prática. Para tanto, se faz necessário uma formação continuada ou permanente, centrada nos 

desafios em que os professores se deparam em sua prática. 

Por fim, devem-se considerar os aspectos relacionados à valorização do magistério no 

que se refere a lotação do professor na mesma escola para o cumprimento de suas horas de 

atividade bem como estímulos de ordem salarial para que o profissional não busque 

complementar sua renda com turnos adicionais de trabalho.   

 

 

3.3.1.   A formação continuada na rede municipal de Aracaju 

 

 

Nesta sessão será apresentada a proposta de formação continuada da rede municipal de 

Aracaju, de acordo com relatórios fornecidos e respostas dos questionários respondidos pela 

coordenadora de Programas e Projetos da SEMED e do técnico do Departamento de Educação 

Básica que responde pelo Programa Horas de Estudos. 

A formação continuada de professores que fazem parte da rede municipal de ensino 

está prevista no Estatuto do Magistério, por meio da Lei nº 1.350 aprovado em 20 de janeiro 

de 1988, e da Lei Complementar nº 051, aprovada em 28 de dezembro de 2001. O Estatuto 
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sofreu quatro alterações por meio da Lei 1.638/90 e das Leis Complementares nº 07/93, nº 

10/93 e nº 36/98. 

De acordo com o que consta no documento, as atividades serão desenvolvidas 

basicamente em 125 horas mensais, sendo 50% das horas em regência de classe, 12,5% à 

disposição das unidades de ensino ou da Secretaria da Educação do Município para estudos 

sistemáticos; e os 37,5% restantes em atividade extraclasse. De acordo com o artigo 71,§1º: 

 
As horas à disposição das Unidades de Ensino ou da Secretaria de Educação 
do Município para estudos sistemáticos deverão ser preenchidas com as 
seguintes atividades: Seminários, Simpósios, Encontros, Reuniões, Cursos e 
Atividades Sistematizadas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem. 
(ARACAJU, 2001). 

   
 

Em 09 de maio de 2001, foi instituída a Portaria nº 313/2001 que dispõe sobre o 

horário de estudo previsto no artigo nº 71 do Estatuto do Magistério. Segundo o documento 

em seu artigo 1º:  

Considerar-se-ão atividades sistematizadas ligadas ao processo de ensino 
aprendizagem, para fins do art.71,§1ª da Lei 1.350/88 (Estatuto do 
Magistério): I - participação em atividades de formação continuada 
promovida pela Secretaria Municipal de Educação; II – estudos coletivos 
entre os profissionais de ensino da unidade escolar; III – estudos individuais. 
 

No entanto, a Portaria nº 029/2002, de 14 de Janeiro de 2002, que dispõe sobre o 

horário para realização das Horas de Estudo, traz o seguinte texto: “A secretária municipal de 

educação de Aracaju, no uso de suas atribuições legais, resolve determinar os dias que não 

terão aulas, para que seja realizada hora de estudo por área do conhecimento”. 

Segundo informações encontradas no site da SEMED:  

A formação continuada dos professores que integram a Rede Municipal de 
Ensino acontece no Centro Municipal de Aperfeiçoamento de Recursos 
Humanos Professor Fernando Lins de Carvalho - CEMARH , localizado na 
Rua Carlos Correia, s/n. É um prédio específico para que todas as atividades 
de capacitação dos docentes e também dos funcionários não docentes da 
educação municipal aconteçam. É no CEMARH que acontece, por exemplo, 
o Programa Horas de Estudo, que foi reavaliado e "repaginado" em 2006. 
(ARACAJU, 2013).  
 

De acordo com a atual coordenadora de Programas e Projetos Socioeducativos da 

SEMED, a formação continuada dos professores da rede municipal acontece por meio da 

execução da inscrição dos próprios professores em cursos oferecidos pelo MEC, e também 

por meio dos programas e projetos socioeducativos executados pela Secretaria, entre eles o 

Programa Horas de Estudos (PHE).  
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As atividades relacionadas aos estudos sistemáticos acontecem principalmente por 

meio do Programa Horas de Estudos (PHE). Segundo atual técnico da Diretoria de Educação 

Básica (DEB) e também responsável pelo PHE, “em 1991, a Secretaria da Educação 

estruturou o que chamou de “Programa Horas de Estudo (PHE)”, alugando um imóvel, 

adaptando-o para acolher os professores e estabelecendo um calendário de encontros e 

temáticas, sob a coordenação da Diretoria de Ensino” (técnico PHE).  

O técnico lembrou que a instituição da Portaria, de 1988, foi uma conquista de redução 

de jornada de trabalho dos professores para 20 horas semanais em sala de aula, sendo o 

restante reservado para estudos e planejamento coletivos.  

Embora o PHE tenha passado por algumas reestruturações desde a sua criação, ainda 

não existe uma proposta pedagógica que oriente a organização das atividades. De acordo com 

o técnico do DEB, “Desde 1992 foram realizadas tentativas de construção de uma proposta 

pedagógica para o Programa, mas sem sucesso. Este fato gerou a estruturação do programa de 

maneiras distintas a depender da gestão municipal”. 

De acordo com o técnico, até 2006, o PHE não tinha uma estruturação formal e apenas 

o grupo de Ensino Religioso desenvolvia ações contínuas de formação. Somente no ano de 

2006, o PHE foi estruturado com grupos de estudos por área de segmento/modalidade de 

atuação. Até aquele ano, a formação era ministrada por área, sendo que os articuladores6 eram 

os responsáveis por toda a organização das reuniões de formação.  

 Em 2012, o PHE passou por uma nova estruturação, passando a se organizar a partir 

de cursos. Para tanto se buscou um novo formato por meio de ofertas de cursos com carga 

horária de 20, 30 ou 40 horas, nos quais os profissionais de educação poderiam matricular-se 

de acordo com seu interesse. Procurou-se contemplar as diversas áreas do conhecimento. A 

divulgação foi feita por meio de ofícios e cartazes, enviados a todas as unidades de ensino, e, 

também, dos articuladores que também ficaram responsáveis pela identificação do 

profissional que ministraria as oficinas.  

Para o técnico do DEB, o grande desafio do PHE é obter uma maior participação dos 

docentes, já que “O período de maior participação foi em 2006 quando eram oferecidos 

incentivos na forma de viagens para estudo, mesmo assim, havia caso de professores que 

apenas assinavam a lista de presença e não participavam efetivamente das atividades” 

(Técnico DEB). 

                                                 
6  Os articuladores são os professores por área do conhecimento, responsáveis pela organização da 
proposta de formação, sendo que estes também ministravam algumas oficinas.  
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Em relação à formatação de 2012, o técnico relatou que houve dificuldades com o 

planejamento e execução dos cursos, ocasionadas pela ausência de dados relativos aos 

professores inscritos, divisão por área de lotação, o que gerou uma dificuldade em chamar os 

professores para participar dos cursos. No entanto:  

Apesar das dificuldades elencadas, a mudança de formato no PHE 
possibilitou uma melhora significativa no interesse e na procura dos 
profissionais de ensino pela formação continuada oferecida por esta 
Secretaria, reafirmando a importância dessas ações para o aperfeiçoamento 
das práticas educativas. (TÉCNICO, 2012).  

 
A partir dos relatos e documentos analisados, observou-se que a formação continuada 

oferecida pela rede municipal de Aracaju está distante das discussões sobre propostas de uma 

formação permanente centrada na ação reflexiva (PERRENOUD, 2001), na pesquisa ação 

(Imbernón, 2006), (Nóvoa, 2006), (Vieira, 2001), numa racionalização do saber (Ghautier; 

Tardif, 2001).  

Pela uma ausência de uma proposta pedagógica, a formação é delineada de acordo 

com o que a gestão vigente sinaliza ser a ideal. Não se apresenta como proposta de reflexão 

sobre a prática, mas de cursos pontuais oferecidos aos professores de acordo com sua área de 

interesse, mas assemelha-se a uma formação de caráter disciplinar, visto que cada curso é 

pensado para uma determinada área de estudos, com exceção dos profissionais da Educação 

Infantil e Séries iniciais, pois esses deverão se “encaixar” de acordo com sua disponibilidade 

para os estudos de formação.  

 

 

3.4. A FORMAÇÃO CONTINUADA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL  
 

 

 

A lei 9.795 de 1999 que instituí a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) 

orienta em seu artigo 2º que a Educação Ambiental é um componente essencial e permanente 

da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal.  

Quanto à sua inserção na educação formal, a lei orienta para que não seja 

implementada como uma disciplina, mas “desenvolvida como uma prática educativa 

integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal”. 

No que se refere à formação de professores, consta em seu artigo nº 11 que a dimensão 

ambiental deve estar inserida nos currículos de formação de professores. Para a referida lei: 
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“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”. 

De acordo com o Decreto 4.281, criado para regulamentar a PNEA, para inclusão da 

Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino da educação formal, 

deverão ser utilizados como referências os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), e e as 

Diretrizes para os cursos de licenciatura “observando-se a integração da educação ambiental 

às disciplinas de forma transversal, contínua e permanentes; as adequações dos programas já 

vigentes de formação continuada de educadores” (BRASIL, 2005, p.73).   

Quanto ao ProNEA , esse orienta que a Educação Ambiental seja desenvolvida como 

uma prática educativa, integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades de 

ensino. No que se refere à formação de professores, o documento orienta : 

A formação continuada de docentes e técnicos, desde a educação pré-
escolar ao ensino superior, utilizando-se de metodologias presenciais e a 
distância; (...) realização de parcerias entre escolas públicas e 
universidades, facilitando o acesso dos professores da rede pública de 
ensino básico aos cursos lato sensu e stricto sensu em educação ambiental. 
(BRASIL, 2005, p. 48). 

 

Em 2004, após a realização da Conferência Nacional de Meio Ambiente, nas versões 

Infanto-Juvenil e Adulta foi criado o Programa “Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas”, 

uma iniciativa da Coordenação Geral de Educação Ambiental, estruturada na SECAD atuando 

com a Educação Ambiental nas formas difusa, presencial, a distancia e por meio de ações 

estruturantes. A ação difusa refere-se ao processo das Conferências; a presencial à formação 

de professores; a distância refere-se ao processo de formação com o uso das tecnologias de 

informação e comunicação e as ações estruturantes são os Coletivos Jovens, Com-Vidas e a 

Educação de Chico Mendes.  Consta no documento que : 

Esta proposta reforça o que podemos chamar de sexta competência do 
professor e da professora, que é sua iniciativa e atuação política para 
desenvolver projetos Socioambientais e, para isso se engajar em instancias 
de discussões de EA (redes, conselhos, comissões, etc.) e articular parcerias. 
(BRASIL, 2007, p. 50). 

 

A primeira formação, oriunda desse Programa, aconteceu por meio de seminários 

nacionais e estaduais. O primeiro grupo, denominado de Formadores I (FI) foi composto por 

representantes das secretarias estaduais de Educação, do Conselho Jovem; de ONG, de 

Universidades, Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e ONG, do Sistema Nacional 
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de Meio Ambiente (SISNAMA) que participaram da coordenação da Conferência Nacional 

Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. 

Os formadores I ficaram responsáveis pela realização dos seminários estaduais e da 

escolha de quem seriam os formadores II (FII), compostos pelos docentes da rede estadual e 

municipal do segundo segmento do ensino fundamental e os jovens do Conselho Jovem.  

Os FII, por sua vez, ficaram com a responsabilidade de realizar os seminários nas 

escolas para o grupo denominado Formadores III (FIII), compostos por professores e alunos 

que participaram da I Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. 

Dessa forma, o Programa “Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas” realizou os 

seminários de formação com os professores e para os alunos as atividades estavam voltadas à 

implantação de conselhos estudantis, bem como incentivo à organização da Agenda 21 da 

escola.  

A proposta dos seminários para os professores foi trabalhar a visão sistêmica da 

questão ambiental e metodologia de projetos de Educação Ambiental. Para os alunos, a 

metodologia se deu por meio da técnica “Oficina do Futuro”, estimulando-os a formarem as 

Com-Vidas. 

Os materiais utilizados para a realização dos seminários com professores foram um 

manual sobre “Consumo Sustentável” e, para os alunos, uma cartilha que continha orientações 

sobre como formar a Com-Vida e implementar a Agenda 21 da escola. 

Outra ação estratégica do Órgão Gestor foi à criação dos Coletivos Educadores, 

compostos por representantes de instituições. De acordo com informações encontradas no site 

do Ministério de Meio Ambiente: 

Coletivos Educadores são conjuntos de instituições que atuam em processos 
formativos permanentes, participativos, continuados e voltados à totalidade e 
diversidade de habitantes de um determinado território. O Coletivo Educador 
é, ao mesmo tempo, resultado e realizador do Programa Nacional de 
Educação Ambiental (ProNEA) e do Programa Nacional de Formação de 
Educadoras e Educadores Ambientais (ProFEA). O papel de um Coletivo 
Educador é promover a articulação institucional e de políticas públicas, a 
reflexão crítica acerca da problemática socioambiental, o aprofundamento 
conceitual e criar condições para o desenvolvimento continuado de ações e 
processos de formação em Educação Ambiental com a população do 
contexto, visando à sinergia dos processos de aprendizagem que contribuem 
para a construção de territórios sustentáveis (BRASIL, 2012). 

 
Os Coletivos Educadores são compostos por pessoas ligadas a instituições públicas, 

privadas, organizações da sociedade civil, redes e movimentos sociais que atuam em 

processos formativos de educação ambiental, pois:   
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Conferem organicidade às políticas públicas de EA na medida em que as 
ações empreendidas no território dialogam com o ProNEA e as propostas do 
Órgão Gestor da PNEA. Objetivam articular ações de EA voltadas à 
totalidade de habitantes do território, delimitado pelo grupo que se articula 
para planejar, implementar e avaliar processos continuados e participativos 
de formação de educadores ambientais. (BRASIL, 2013).  

 

Barbosa (2010) relata que as secretarias estaduais de educação e suas unidades 

regionais em geral não vêm participando dos Coletivos Educadores e que a participação 

poderá potencializar ações como a formação de professores, realização de oficinas entre 

outras atividades. 

 Vale ressaltar que a Política Nacional de Formação de Professores para a Educação 

Básica, traz entre os seus objetivos: “promover a formação de professores na perspectiva da 

educação integral, dos direitos humanos, da sustentabilidade ambiental e das relações étnico-  

-raciais, com vistas à construção de ambiente escolar inclusivo e cooperativo” (BRASIL, 

2010).  

Atualmente, as políticas públicas de Educação Ambiental, relacionadas à formação de 

professores, estão concentradas principalmente na SECADI, com cursos de formação 

continuada disponibilizadas pelo PARFOR na modalidade EAD.  

No Ministério do Meio Ambiente foi identificado o Programa Nacional de Formação 

de Educadoras(es) Ambientais (ProFEA). De acordo com documento técnico, elaborado em 

2006, o ProFEA que tem entre seus objetivos a formação ambiental pelo meio dos Coletivos 

Educadores. 

 O ProFEA como proposta de formação ambiental  se apresenta em um conjunto de 

quatro procedimentos educacionais, três eixos metodológicos e três modalidades de ensino. 

Os quatro processos educacionais são: a Formação de Educadores (as) Ambientais; a 

Educomunicação Socioambiental; a Educação por meio da Escola e de outros espaços e 

Estruturas Educadoras e a Educação em Foros e Colegiados.  

No que se refere a formação de Educadoras (es) Ambientais, esses se dão a partir dos 

da modalidade:  Presencial  , Educação a Distância (EAD) e  Educação Difusa.  A formação 

presencial é organizada pelo Coletivo Educador local, a partir de materiais didáticos diversos, 

organizados e denominados como cardápios. 
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A ideia de Cardápio possui dois níveis articulados, um nacional no qual a 
DEA/MMA se responsabiliza por produzir um amplo Cardápio Nacional 
divulgado pelo SIBEA e outro mais contextual, local, no qual, dentro de um 
processo específico de formação de educadoras (es) ocorre um Diagnóstico 
do Estado da Arte que identifica estes materiais/processos e a própria 
produção deles em seus processos de Intervenção Educacional. Estes 
materiais/processos identificados ou produzidos em cada contexto deverão 
também alimentar o cardápio nacional. (BRASIL, 2006).  
 

A modalidade a distância ocorre por meio da EAD e a modalidade Difusa: 

Reúne processos gerados por educadoras (es) e educandas(os) nos quais 
perde-se o controle sobre quem a recebe ou sobre como a edita. Esta 
educação difusa, planejada e implementada em cada contexto corresponde 
em parte, à educomunicação socioambiental, conforme o Programa de 
Educomunicação Socioambiental (Documento Técnico nº 2 - MMA/MEC), 
tornando-se mais qualificada e apropriada localmente (município, Bioma, 
assentamentos etc...). (BRASIL, 2006, p. 28). 

 

De acordo com informação obtida no site do MMA, são os Coletivos Educadores os 

responsáveis pelas formações dos educadores ambientais e todas as informações para acesso, 

cadastro e participação estão disponíveis no Sistema Brasileiro de Educação Ambiental 

(SIBEA), no entanto no período de desenvolvimento desta pesquisa o acesso ao SIBEA não 

estava permitido.  

Loureiro e Kaplan (2011) fazem uma crítica ao ProFEA, quando  esse sugere a 

formação ambiental por meio de Coletivos Educadores formados pelas esferas públicas, 

privadas, organizações sociais sem levar em conta  que: 

É preciso ampliar e qualificar o debate, pois diversas e conflituosas 
concepções de educação ambiental, de escola, de políticas públicas, dad 
relações público-privado, de Estado e de sociedade civil estão em jogo, 
disputando espaço e construindo hegemonia (mesmo por aqueles que negam 
o conceito por meio de um discurso de pluralidade e coexistência, como se 
não houvesse relações de poder e disputa material na conformação das 
políticas públicas). Ao se reconhecer que a escola não é o único espaço 
educativo, sua centralidade continua politicamente e epistemologicamente 
defensável e necessária por ser a instituição que, mesmo com todos os seus 
limites e contradições, democratiza e universaliza o acesso à educação como 
instrumento de luta para a emancipação social. (LOUREIOR; KAPLANI, 
2011, p. 19). 
 

 Analisando o resultado da pesquisa “O que fazem as escolas que dizem que fazem 

Educação Ambiental”, Loureiro e Cossio (2006) propõem a consolidação das prioridades 

estratégicas adotadas nas políticas públicas que têm a escola como lócus de atuação. Para os 

autores, entre essas prioridades estão: 
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Dedicar especial atenção ao processo de formação de educadores ambientais, 
tanto no que se refere à formação inicial quanto à formação continuada; 
estimular políticas estaduais e municipais que garantam a liberação dos 
professores para a participação em cursos e que viabilizem maior 
disponibilidade de tempo para projetos e programas em educação ambiental; 
ampliar e fomentar o envolvimento de professores, direção, funcionários e 
alunos em espaços de participação (Agenda 21,Coletivos Educadores, COM-
VIDA, conselhos, gestão colegiada etc.(...) abrir ampla discussão nacional, 
envolvendo outras secretarias do MEC, Órgão Gestor e sindicatos dos 
trabalhadores da educação, sobre a política educacional, principalmente no 
que se refere à organização curricular e ao fortalecimento do ensino público 
autônomo e democrático problematizando e definindo o que se deseja com a 
transversalização e com a interdisciplinaridade na educação ambiental, seus 
limites e possibilidades no contexto educacional brasileiro. (LOUREIRO, 
COSSIO, 2006, p. 62). 
 

A formação continuada em Educação Ambiental, enquanto política pública, deve ter 

como lócus privilegiado a universidade articulada com as demais instâncias educacionais, 

visto ser esse o campo de pesquisa e construção de saberes formativos. Enquanto instituição 

de formação, sua atuação pode e deve abranger a comunidade e outros espaços a partir do 

tripé : Ensino, Pesquisa e Extensão.  

 

 
3.4.1. A dimensão ambiental da formação dos professores  
 

 

 

Ao refletir sobre a formação do educador ambiental, Carvalho (2007) destaca a 

importância de se trabalhar a subjetividade do sujeito. Para a autora, a formação do sujeito 

ecológico pode se dar a partir das experiências vividas pelo sujeito dentro e fora da escola, 

também denominadas como subjetividades ecológicas. Essas subjetividades se dão a partir 

que Carvalho denomina como: mitos de origem, via de acesso e os ritos de entrada. 

Os mitos de origem referem-se à motivação que o educador traz consigo mesmo antes 

de ter uma formação ambiental e remete a uma sensibilidade ambiental a partir de 

experiências vividas que são reencontradas e ressignificadas a posteriori, formando assim, 

uma identidade ecológica. Já as vias de acesso são as experiências vividas individualmente ou 

em grupo que levam os educadores a se envolverem com as questões ambientais. Para a 

autora: 

As vias de acesso dos educadores à educação ambiental conduzem aos ritos 
de entrada, remetendo aos caminhos de aproximação e à ultrapassagem de 
certa fronteira de conversão pessoal e reconversão profissional. “A partir daí 
se dá a identificação com um ideário ambiental e a opção por este campo 
como espaço de vida e de profissionalização”. (CARVALHO, 2007, p. 09). 
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Quanto aos ritos de entrada, esses seriam o ingresso dos educadores no campo 

ambiental de forma a se construir uma identidade ambiental onde se identifica uma conversão 

pessoal e profissional. A autora afirma que:  

As maneiras de entrar no campo e construir uma identidade ambiental são 
parte dos ritos de entrada e ajudam a iluminar os desdobramentos que dizem 
respeito especificamente aos trânsitos em direção ao campo ambiental; aos 
lugares profissionais aí disponibilizados (concursos na universidade, 
diferentes modalidades de contratações em ONG, prestação de serviços em 
diferentes instituições etc.) e a negociação dos capitais simbólicos e culturais 
anteriores ao novo status de profissional/educador ambiental. (CARVALHO, 
2007, p. 09). 

 
Para a autora, essa identidade também pode se constituir a partir da formação inicial 

ou continuada. Para tanto se faz necessário que a experiência com a formação envolva o 

afetivo e o cognitivo do sujeito.  Carvalho ressalta que a formação de professores: 

Comporta uma dimensão que transcende os objetivos programáticos dos 
cursos e metodologias de capacitação. Trata-se da formação de uma 
identidade pessoal e profissional. Desta forma, quaisquer que sejam estes 
programas e metodologias, estes devem dialogar com o mundo da vida do 
(a)s professores (a)s, suas experiências, seus projetos de vida, suas condições 
de existência, suas expectativas sociais, sob pena de serem recebidos como 
mais uma tarefa entre tantas que tornam o cotidiano do professor um sem 
fim de compromissos. (CARVALHO, 2007, p. 13). 
 

A autora destaca que trabalhar com a EA remete a um projeto, cujas origens estão no 

ecologismo, portanto remete a formação de um sujeito ecológico, vai além de uma habilidade 

pedagógica. Dessa forma, pode-se definir o sujeito ecológico como um projeto identidário, 

apoiado em uma matriz de traços e tendências supostamente capazes de traduzir os ideais do 

campo. 

Neste sentido, enquanto uma identidade narrativa ambientalmente orientada, 
o sujeito ecológico seria aquele “tipo ideal” capaz de encarnar os dilemas 
societários, éticos e estéticos configurados pela crise societária em sua 
tradução contra cultural; tributário de um projeto de sociedade socialmente 
emancipada e ambientalmente sustentável. (CARVALHO, 2005, p. 06).  

 
Para Araújo (2004), inserir a dimensão ambiental na formação inicial e permanente 

dos professores requer superar a visão tradicional de educação, em que o professor atua como 

mero transmissor de conhecimentos, para uma prática mediadora, em que o professor, ao 

mesmo tempo que incentiva o aluno a investigar, é também sujeito do processo investigativo. 

Logo:  
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A perspectiva de inserir as questões ambientais no processo educativo requer 
uma prática docente que promova o desenvolvimento de habilidades e 
atitudes e permita ao aluno agir ativamente na sociedade, possibilite ao 
professor o desenvolvimento constante de novas atitudes necessárias ao bom 
desempenho de sua profissão, alinhada e adaptada às novas exigências 
sociais, na perspectiva de alcançar os objetivos propostos por essa nova 
forma de conceber a educação. (ARAÚJO, 2004, p. 92). 
 

Para que o professor possa atuar a partir dessa visão, se faz necessário uma formação 

docente coerente com esses princípios, ou seja, é necessário se formar um professor-             

pesquisador, de forma que ele assuma um papel protagonista em sua formação, ampliando 

seus conhecimentos para além da sala de aula. Então:  

Formar professores para esse novo paradigma de educação exige o 
estabelecimento da relação entre a formação inicial e a permanente, 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. (ARAÚJO, 
2004, p. 94). 

 
Para a autora, a formação ambiental do professor deve se dar a partir de três eixos: 

ambiente, interdisciplinaridade e sustentabilidade. De acordo com Araújo (2004), o conceito 

de ambiente é abordado de forma assertiva quando:  

O estudo for contextualizado – desde os aspectos históricos até as questões 
atuais; o conhecimento interdisciplinar for promovido – relacionando os 
conceitos científicos com os aspectos sociais, ecológicos, políticos, culturais 
e históricos. (ARAÚJO, 2004, p. 71). 
 

Para Leef (2009), o termo ambiente refere-se a uma categoria sociológica que se 

conceitua a partir de comportamentos, valores e saberes e novos potenciais produtivos. Esse 

conceito permite estabelecer potenciais e limites às formas e ritmos de exploração dos 

recursos, condicionando os processos de valorização, acumulação e reprodução de capital. 

 Neste sentido, a formação ambiental implica em uma concepção integrada de 

ambiente considerando os aspectos sociais e culturais, ampliando a visão biológica de meio-       

-ambiente. Dessa forma, o conceito de ambiente:  

[...] ressurge problematizando o conhecimento e cobrando um sentido 
estratégico no processo político de supressão das externalidades do 
desenvolvimento (a exploração da natureza, a degradação ambiental, a 
marginalização social) que persiste apesar do proposito de ecologizar os 
processos produtivos, se capitalizar da natureza e de produzir um saber 
holístico e interdisciplinar. (LEEF, 2009, p. 225).  

  

Para o autor, a interdisciplinaridade não se refere a uma mera articulação entre as 

ciências existentes, tampouco a colaboração de especialistas de diferentes disciplinas, estas 

integradas a recortes para estudo dos sistemas ambientais. “Trata-se de um processo de 
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reconstrução social por meio de uma transformação ambiental de conhecimento” (LEEF, 

2009, p. 231). Nesse sentido a interdisciplinaridade tem como desafio o estudo das relações 

dos processos sociais, por meio de uma articulação entre as ciências que ofereçam uma visão 

integradora da realidade. 

 Para Araújo (2004, p. 77), as evidências de interdisciplinaridade podem ser 

identificadas a partir de atividades que envolvam a investigação, a construção coletiva de 

mapas conceituais, as pesquisas e estudo do meio. “Mediante esses métodos de ensino, o 

sujeito pode apropriar-se do produto da ciência como constructo exterior a ele e internalizá-lo, 

transformando-o em conhecimento”.  

Considerando que a formação ambiental deve abranger a dimensão da 

sustentabilidade, o próprio conceito de Desenvolvimento Sustentável deve ser 

problematizado. Nesse sentido:  

A educação para sustentabilidade requer que se avance na construção de 
conhecimento interdisciplinar, que avalie as questões ambientais e encontre 
soluções para os problemas advindos do modelo de desenvolvimento vigente 
na sociedade, como também requer processo de formação individual e 
coletiva. Dessa forma, a construção do conhecimento interdisciplinar sobre o 
ambiente e os meios para sua sustentabilidade emergem de um campo de 
estudo eminente de práticas interdisciplinares. (ARAÚJO, 2004, p. 75). 
 

Para Leef (2009) a perspectiva de sustentabilidade, acontece a partir de um programa 

de Educação Ambiental que possa abranger interesses sociais e sentidos culturais. Tal 

abordagem na educação formal é possível tendo como suporte uma pedagogia do ambiente e 

da complexidade, o que remete a “induzir e fomentar as capacidades e habilidades mentais 

para ver o mundo como sistemas complexos, para compreender a causalidade múltipla, a 

interdeterminação e interdependência dos diferentes processos” (LEEF, 2009, p. 250).  

Para esse autor entre os desafios para a sustentabilidade estão à necessidade de formar 

as pessoas que pensem o desenvolvimento com bases ecológicas de equidade social, 

diversidade cultural e participação democrática. Posta dessa forma, “a educação converte-se 

em valores habilidades e capacidades para orientar a transição da sustentabilidade” (LEEF, 

2009, p. 237).  

Considerando a formação ambiental a partir dos eixos ambiente, interdisciplinaridade, 

sustentabilidade e de acordo com as especificidades explicitadas:  
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[...] a formação vai além de um processo de  capacitação que busca reciclar e 
ajustar as habilidades profissionais às novas funções e normas ecológicas 
dos processos produtivos e para a criação e controle das novas tecnologias; 
por sua vez, ultrapassa a assimilação passiva e a reprodução acrítica de um 
modelo global  homogêneo, que é questionado pelos interesses e 
perspectivas que definem o campo diverso e conflitivo do desenvolvimento 
sustentável. (LEEF, 2009, p. 254). 

  
Nesse sentido, a formação ambiental poderá se converter um uma consciência 

ambiental (LEEF, 2009) ou subjetividade ecológica (CARVALHO, 2005). “Dessa forma, a 

dimensão ambiental se diferencia da educação ambiental por ser, esta última, o processo 

educativo propriamente dito que tem como cerne a dimensão ambiental” (ARAÚJO, 2004, p. 

206). 

Conclui-se que a formação ambiental para atuação de educadores críticos devem 

contemplar as dimensões ecológica, cultural, social e política. Para tanto, a prática pedagógica 

deve estar pautada na interdisciplinaridade e na pesquisa, o que pressupõe uma concepção de 

educação crítica. 

 

 

3.4.2. A dimensão ambiental na formação dos professores da SEMED  

  

 

Neste tópico, apresentaremos como a SEMED de Aracaju vem inserindo dimensão 

ambiental na formação dos seus professores.  

Em 2006, os professores da rede municipal de Aracaju participaram do Projeto Sala 

Verde, executado pela Universidade Federal de Sergipe, por meio da Pró-Reitoria de 

Extensão e Assuntos Comunitários. De acordo com a proposta pedagógica adotada pelos 

professores formadores responsáveis pelo projeto, os alunos-professores iniciavam a 

formação organizando, de forma coletiva, um diagnóstico, de acordo com a realidade das 

escolas onde atuavam. A partir do diagnóstico, eles construíam projetos, executavam e 

avaliavam.   Ao final de cada ciclo de formação, havia seminário para socialização das 

experiências entre os professores da rede municipal de Aracaju e de outros municípios que 

aderiram ao Projeto Sala Verde – UFS, mediante assinatura de termo de convênio entre as 

secretarias municipais de educação e a Pró-Reitoria de Extensão de Assuntos Comunitários da 

UFS. Após a realização do primeiro ciclo de formação destes professores, não houve 

renovação do contrato entre a UFS e a SEMED devido à participação descontinuada dos 

professores. 
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 De acordo com a coordenadora de Programas e Projetos Socioeducativos da SEMED, 

atualmente, a dimensão ambiental na formação do professor é inserida por vários Programas e 

Projetos executados pela Secretaria, entre eles: Programa Saúde na Escola; Programa Saúde e 

Prevenção nas Escolas; Escola Aberta; Mais Educação; Laborart; Programa Paz na Escola; 

Projeto Hortas nas Escolas; Programa Horas de Estudo. Portanto:   

Todos contemplam a Educação Ambiental de uma forma mais direta ou não, 
depende do olhar e sensibilidade dos profissionais envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem. Não há como ter saúde, paz na escola sem passar 
pela questão do ambiente. Algumas oficinas dos projetos estão direcionadas 
para produção artística visando conhecer melhor sua realidade, sua 
comunidade e utilizando também o trabalho com sucata, argila, horta. 
(COORDENADORA). 

 

Em relação à formação ambiental dos professores, oferecida por meio desses 

programas e projetos, a coordenadora informou que não existe uma proposta contínua para 

essas formações.  

O ideal é que fossem permanentes, mas ainda são pontuais, no tocante a 
especificamente tratarem da questão ambiental, mas reafirmo que falar de 
paz, arte, cultura, não exclui falar da questão ambiental, pelo contrário são 
meios eficazes de desenvolvê-la. (COORDENADORA). 
 

 Em relação a uma possível articulação entre o órgão gestor da Política de Educação 

Ambiental, em seus níveis nacional (MMA/MEC) e estadual (SEMARH/SEED), a 

coordenadora confirmou, informando que: 

Anualmente, realizamos várias ações em parceria com a SEMARH, tanto 
relacionadas a professores, quanto alunos. Foi disponibilizado aos 
professores da rede via MEC inscrições em vários cursos inclusive com a 
temática ambiental e essas formações ficaram a cargo do interesse dos 
profissionais que se inscreverem nas suas respectivas unidades de ensino e 
fizeram parte do Programa Horas de Estudo da SEMED. 
(COORDENADORA).  

 

Considerando que a inserção da temática ambiental está inserida nos vários Programas 

e Projetos executados pela SEMED, foi dedicada maior atenção ao PHE, por ser um programa 

que tem a especificidade de atender à formação continuada dos professores da rede. 

Conforme relato do atual técnico responsável pelo PHE, as atividades de formação 

continuada em Educação Ambiental aconteciam, principalmente, por meio dos encontros para 

os Estudos de Ciências, o que demonstra que ainda prevalece a visão de que a Educação 

Ambiental deve ser abordada apenas pelos professores dessas áreas.   

Em 2008, a SEMED lançou os Conteúdos Programáticos da Rede Municipal de 

Ensino, de Aracaju. Os conteúdos foram elaborados pelos professores da rede com a 
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colaboração de outros profissionais do ensino, a partir do Programa Horas de Estudos.  

Embora os conteúdos sugiram uma abordagem transversal da temática ambiental, percebe-se 

que, efetivamente, ela está contemplada nos conteúdos referentes ao ensino de geografia e 

ciências.  

De acordo com os relatórios, em 2009, foi elaborada a metodologia da proposta de 

conteúdos de Ciências em parceria com a UFS, tendo a professora DRª Maria Inêz Oliveira 

Araújo como orientadora, juntamente com o pessoal responsável pelo Laboratório de Ensino 

de Ciências Biológicas (LECBIO) da UFS. Nesse mesmo ano, os professores de Ciências, por 

meio do PHE, participaram também de capacitações em parceria com os Programas Vamos 

Cuidar do Brasil com as Escolas e Saúde e Prevenção nas Escolas.  

No ano de 2011, os professores de Matemática e Ciências foram para uma mesma 

programação que ficou centrada muito mais no ensino de matemática.  

Em 2012, com a mudança na formatação do PHE, foram oferecidos os seguintes 

cursos relacionados à temática ambiental, apresentados no quadro 4: 

 

Quadro 4 – Cursos de formação continuada relacionados à temática ambiental desenvolvido pela 

SEMED  

Curso  Carga horária  Responsável 
Sucatário: Um Recurso 
Criativo na Escola 

20 horas  Prof.ª Rosa Ettinger 

Educação Ambiental no 
Contexto Escolar: 
contribuições teórico-             
-metodológicas 

30 horas  Prof.ª Msc Roseane Cristina 
Santos Gomes  

Fonte: Relatório fornecido pela SEMED  

 

 Mesmo com a mudança na formatação dos cursos, segundo o técnico responsável pelo 

Programa Horas de Estudos, a participação dos professores ainda é tímida, mesmo por parte 

daqueles que os horários na SEMED favoreçam sua participação. 

 A partir das informações apresentadas nos relatórios e depoimentos do técnico do PHE 

e da coordenadora de Programas e Projetos da SEMED, pode-se apreender que, ao longo dos 

anos, os gestores responsáveis têm buscado oferecer uma formação continuada, no entanto 

não há uma proposta pedagógica de formação. Ela acontece apenas a partir de atividades 

pontuais.  

 Dessa forma, não se identifica uma continuidade nas atividades de formação, de forma 

a contemplar a Educação Ambiental.   
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3.5. A PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES NA FORMAÇÃO CONTINUADA EM EA E 

RELEVÂNCIA PARA A PRÁTICA NA VISÃO DOS PROFESSORES    

 

 

Neste tópico, apresentaremos a formação dos professores participantes da pesquisa e a 

relevância da formação continuada para os que participaram de formação continuada em EA 

pela SEMED.  

Dos 80 professores que responderam ao questionário, 10 não informaram sua área de 

graduação, 06 ainda não concluíram e 02 possuem mais de uma graduação. Em relação aos 

que informaram a formação inicial, obteve-se os seguintes dados apresentados na tabela 04:  

 

Tabela 04 - Formação inicial dos professores  

Formação  Quantidade de professores 

Pedagogia 31 

Português 06 

Matemática 05 

História 01 

Educação física 03 

Biologia 04 

Geografia 04 

Artes 01 

Inglês 01 

Química 01 

Fonte: Questionários respondidos pelos professores  

 

 Desses, apenas 05 informaram terem participado de formação em Educação 

Ambiental, ofertada pela rede municipal, em Aracaju. Vale ressaltar que, desses professores, 

54 informaram ter cursado uma especialização e 04 cursaram mestrado, demonstrando que 

grande parte dos professores que responderam aos questionários possui uma formação Latu 

Sensu.  

  De acordo com os questionários respondidos pelos professores, a falta de participação 

em formação continuada não se constituiu como dificuldade para a execução de projetos na 

escola, pois apenas 01 pontuou a falta de oportunidade para ingressar no mestrado como 

sendo esta, um ponto dificultador para o desenvolvimento de projetos na escola.  Quanto à 
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formação continuada em EA, ofertada pela rede municipal de educação, os professores que já 

participaram trouxeram respostas que serão apresentadas a seguir.  

O professor 01 é responsável pela disciplina de ciências há 25 anos e informou, no 

questionário, ter participado de formações relacionadas a resíduos sólidos, higiene pessoal, 

cuidados com a saúde, gravidez na adolescência, reciclagem etc. Na entrevista, confirmou 

sempre participar de formações relacionadas “à saúde, doenças sexualmente transmissíveis, 

gravidez na adolescência, aborto, prostituição infantil. Durante a entrevista o professor 1 

demonstrou uma grande preocupação em saber como a teoria trabalhada com os alunos tem 

contribuído para mudar a realidade dos alunos, visto que a maioria não reside no bairro onde a 

escola está situada. Sobre a relevância para a sua formação o professor respondeu que “acho 

que sim que é sempre importante, não é isso? (...) é sempre bom essas informações”.    

A partir das respostas do professor 01, percebe-se que a formação para apresenta-se 

mais como informações, não a identificando como um fator que influencia sua prática 

pedagógica.  

O professor 02 também é professor de Ciências no ensino fundamental e, no 

questionário, respondeu que a formação continuada ofereceu maior subsídio para trabalhar 

com o tema. Na entrevista, ao perguntar sobre o curso, abordagem teórico-metodológica, o 

professor respondeu que havia participado apenas do curso: “Sucatário: um recurso criativo 

na escola” devido a estar na SEMED há pouco tempo. Sobre a abordagem teórica e 

metodológica, o professor informou que o curso está voltado, principalmente, para os 

professores das séries iniciais, afastando-se, portanto, de seus interesses, já que atua com os 

anos finais do ensino fundamental. Sobre a abordagem metodológica, o entrevistado informou 

que o professor ministrante escolhia o tema e ministrava a oficina a partir desse tema. Em 

relação à relevância do curso para sua prática pedagógica, contrariando a resposta do 

questionário, o professor respondeu que “para minha prática foi de pouca relevância, não me 

acrescentou em nada”.  

Da mesma forma que o professor 01, o professor 02 não conseguiu estabelecer uma 

conexão entre a formação continuada e sua prática pedagógica.  

O professor 03 atua na disciplina referente ao ensino religioso, trabalha na rede 

municipal há 25 anos e informou ter participado de vários cursos, inclusive relacionados com 

a EA, a exemplo de Curso de Capacitação em Educação Ambiental para Professores da Rede 

Municipal e também de um seminário sobre Educação Cidadã, por meio do Meio Ambiente e 

da Paz. Quanto às metodologias, essas eram dinâmicas e com debates. Em relação à 
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relevância para sua prática pedagógica, o professor respondeu que foi “de grande 

importância, pois há uma troca de experiências, de conhecimentos, etc.”. 

Para o professor 03, a formação se constituiu em um espaço de troca de conhecimento 

entre os professores, no entanto o professor não apresentou informações que sinalizassem 

avanços em sua prática pedagógica.  

O professor 04 atua nas séries iniciais e informou, no questionário, que a formação 

contribuiu para sua prática por ter oferecido maiores recursos didáticos. Esse professor tem 

apenas 03 meses de atuação na SEMED e informou ter participado do curso Tecnologias na 

Educação, promovido pelo projeto Um computador por Aluno (ProUCA), em que o tema 

meio ambiente foi trabalhado em uma das propostas de trabalho com o uso do computador. 

Quanto à metodologia do curso, o professor informou que “A metodologia era de interação, 

onde eram dados os conteúdos as formas a gente desenvolvia a partir do que era dado”. 

 Sobre a relevância deste curso para sua prática pedagógica, o professor informou ser 

de grande relevância, pois “eu adquiri mais autoconfiança em recursos, você tem mais 

recursos para aplicar suas metodologias”. Durante a entrevista foi possível compreender 

que, a partir do curso, o professor 04 aprendeu a utilizar o quadro digital, interativo que 

substitui o quadro branco ou a lousa de giz.  

Dessa forma, é possível afirmar que a formação continuada para o professor 04 foi 

importante, principalmente por ter aprendido a utilizar um recurso tecnológico, 

  O professor 05 também é professor das séries iniciais. Foi perguntado ao professor se 

havia estudado algo sobre a Educação Ambiental na graduação ou especialização e ele 

respondeu negativamente.  Em relação à formação continuada na SEMED, o professor 

informou também que não havia estudado nada que estivesse relacionado à Educação 

Ambiental. Foi questionado quanto a sua resposta no questionário, no que se refere à 

participação em atividades de formação continuada. O professor 05 reafirmou o que havia 

dito, acrescentando que são assuntos já vistos na universidade, na pós-graduação. Na 

entrevista, o professor informou também ter participado do curso de Tecnologias na 

Educação, promovido pelo projeto ProUCA.   

 A partir da entrevista do professor 05, foi perceptível que, embora tenha participado de 

formação continuada, não há uma identificação com sua prática pedagógica. 

 A partir dos depoimentos dos professores, foi possível apreender que, tais quais os 

depoimentos dados pela coordenadora de Programa e Projetos da Rede Municipal de Ensino e 

pelo técnico do PHE, a formação continuada executada pela SEMED de Aracaju apresenta-se 



96 
 

  

como um modelo de formação centrado apenas na figura do professor e descolada da 

realidade dos docentes. 

 Conforme sinaliza Gatti, et al (2011), a proposta de formação continuada  generalizada 

não considera também as trajetórias dos professores, visto que apresenta-se um mesmo 

formato tanto para o docente que está atuando há 25 anos como para o iniciante.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

 

O processo de globalização trouxe consigo a sociedade de conhecimento, 

desencadeando a demanda de mão de obra especializada. À Escola, foi posto o desafio da 

expansão do ensino, o que desencadeou toda uma política educacional de descentralização. 

No entanto, permaneceu a centralização do planejamento e avaliação. Diante dos resultados 

apresentados nas avaliações, políticas voltadas à formação inicial e continuada dos 

professores buscaram uma superação dos resultados. 

Essa política, todavia, ao mesmo tempo em que incentiva a formação e a 

profissionalização do magistério, não privilegia as condições efetivas para o exercício do 

profissional da educação.  Diante de tal cenário, está o professor com a responsabilidade pela 

aprendizagem dos alunos, responder aos desafios que surgem na dinâmica da sala de aula, 

participar das atividades relacionadas à gestão democrática da escola, bem como 

envolvimento da comunidade do entorno da escola.  

As políticas de formação inicial de professores caminham pela formação na 

modalidade EAD, representando quase 50% da modalidade de oferta para essa categoria de 

profissionais. Observou-se uma gama de ofertas para a formação continuada, também, na 

modalidade EAD, por meio de convênios entre o órgão que controla a política nacional e os 

estados e municípios. No que se refere à formação dos professores, para atuar dentro dos 

princípios da Educação Ambiental, as iniciativas ainda estão muito mais no discurso da 

política pública. Considerando todo esse panorama para analisar o resultado a que essa 

pesquisa se propôs a responder, foi possível tecer algumas considerações.  

As concepções de Educação Ambiental dos professores permanecem entre a visão 

preservacionista e conservacionista. Mesmo no depoimento dos que informaram estar 

envolvidos com projetos não foram identificados indícios de interdisciplinaridade e 

sustentabilidade. A dimensão política não é abordada pelos professores. Nas entrevistas, 

porém, observou-se uma ampliação do conceito de ambiente como algo integrado ao ser 

humano.  

Os professores, ao elucidarem os desafios e possibilidades do trabalho com projetos, 

demonstram percepção quanto à necessidade de um envolvimento coletivo, participação da 

comunidade escolar, apoio da gestão, tempo para refletirem juntos e elaborarem o projeto. 



98 
 

  

A formação continuada, executada pela SEMED, permanece centrada na figura do 

professor, sem considerar a realidade da escola e a complexidade de questões que envolvem a 

problemática da docência, a exemplo do excesso de Programas e Projetos que chegam às 

escolas, as próprias condições de trabalho dos professores e os processos de gestão escolar.  

Prevalece a oferta de cursos pontuais, o que não contribui para uma participação 

efetiva dos professores. Para os que participaram das entrevistas, formação se constitui mais 

em informação do que formação.    

Há de se considerar, ainda, que mesmo o modelo de formação atendendo à proposta 

pedagógica de reflexão sobre a prática, centrada na equipe pedagógica da escola, outros 

fatores devem ser considerados para que haja uma participação efetiva dos professores, a 

exemplo das questões relacionadas à valorização do magistério como preconizam a 

legislação, mas que ainda está muito distante da realidade da profissionalização docente. 

Conclui-se que a formação ambiental dos professores, na perspectiva da Educação 

Ambiental crítica e transformadora, ainda é um caminho a ser trilhado pelos profissionais do 

magistério que atuam na SEMED, em Aracaju.   

Esses caminhos não se resumem ao local. Trata-se de uma longa estrada que depende 

de uma articulação nacional, uma vez que a descentralização é apenas de responsabilidade, 

permanecendo a centralização do planejamento e avaliação das políticas públicas, 

relacionadas à Educação, Formação de Professores e Valorização do Magistério. 

No entanto, ao ponderar que não se pode esperar que todas essas questões sejam 

solucionadas para que ocorra a formação continuada, faço algumas proposições em relação ao 

Programa Horas de Estudos, considerando que ele seja uma possibilidade para o 

desenvolvimento de uma proposta pedagógica de formação continuada e que contemple a 

Educação Ambiental, em uma perspectiva crítica .  

Ao considerar que projeto político-pedagógico de cada escola deve trazer uma 

proposta de formação continuada e permanente, é possível afirmar que ele pode passar por 

uma avaliação, a ser realizada pelas comunidades escolares, para que elas proponham como 

deve ser a formação.  

Outra possibilidade seria a realização de um diagnóstico geral, a partir de uma 

pesquisa, envolvendo todos os profissionais que atuam nas escolas da SEMED.  

Tais direcionamentos devem servir de base para a elaboração de uma proposta 

pedagógica de formação continuada e permanente que deve contemplar as dimensões: 

subjetivas, políticas, epistemológicas, pedagógicas da formação. Estas dimensões devem estar 

articuladas em toda formação, a partir de eixos temáticos.  
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A dimensão subjetiva deve ter como base as relações intra e interpessoais e deve 

contemplar aspectos relacionados à motivação, à valorização profissional e ao projeto de vida. 

A dimensão política deve contemplar a mobilização e participação social. Esse espaço 

deve ser utilizado também para discutir as políticas públicas relacionadas à Educação.  

A dimensão epistemológica deve trazer como proposta reflexões de ordens 

sociológicas e filosóficas em relação à Educação e atuação dos profissionais. Este é um 

espaço privilegiado para se pensar em sustentabilidade em suas várias vertentes, inclusive na 

ambiental.  

Por fim, a dimensão pedagógica deve contemplar as discussões relacionadas ao 

currículo, aprendizagem e avaliação. Este é um espaço privilegiado para se discutir questões 

relacionadas à interdisciplinaridade, transversalidade e pedagogia de projetos.   

Estes são apenas alguns sinalizadores, necessitando de uma discussão ampla entre os 

atores envolvidos no processo educacional, para que se possa constituir em possibilidade de 

avanços. Ouvir sugestões dos profissionais pode colaborar para um maior envolvimento 

destes com a formação continuada.  Esta escuta deve contemplar, inclusive, qual o melhor 

horário para as reuniões de formação. Podem-se ofertar os mesmos módulos em diferentes 

dias e horários, até mesmo aos sábados.  

Sem perder de vista que todos os profissionais atuantes na escola devem participar das 

atividades de formação continuada, devem-se considerar as especificidades de cada 

atribuição, de forma que se tenham abordagens diferenciadas, porém dentro da mesma 

perspectiva de formação.  

Por fim, a escolha dos profissionais responsáveis pela formação deve ser cuidadosa e 

articulada com programas de extensão universitários.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIOS  
 

 

QUESTIONÁRIO 1 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – NPGED 
 
 
 
Este questionário é parte da pesquisa de Mestrado “EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA REDE 
MUNICIPAL DE ARACAJU” da discente Maria Ivanilde Meneses de Oliveira, orientada 
pela Professora. Drª. Maria Inez Oliveira Araújo. 
Agradecemos sua colaboração e assumimos o compromisso de não revelar a identificação do 
respondente 
 
IDENTIFICAÇÃO: 
Formação docente: 
___________________________________________________________________________ 
Instituição de formação:________________________________________________________ 
(        ) Especialização;_________________________________________________________       
(       ) Mestrado:______________________________________________________________ 
(         )Doutorado:____________________________________________________________ 
(          ) Outros_______________________________________________________________ 
Escola (s) que atua:___________________________________________________________ 
Área de atuação: (     )  Educação Infantil   (     )  Ensino fundamental        (     )  Ensino Médio  
Disciplina (s) que leciona: (Para os que lecionam por área)____________________________ 
Tempo que leciona:___________________________________________________________ 
 
QUESTIONÁRIO: 
 
1. Você aborda a Educação Ambiental em sua ação docente?  
             ()  Sim         (     ) Não 
2. Se aborda, de que forma? 
R:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
1. Você está ou esteve envolvido com algum projeto na(s) escola(s) em que leciona? 
(      )  SIM                                       (       )  NÃO 
 
3 Em caso afirmativo, qual (is) projeto(s)? 
R:_______________________________________________________________________ 



107 
 

  

_________________________________________________________________________ 
3. Em sua opinião, quais os fatores que contribuem para o desenvolvimento de projetos 

na Escola? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4. Quais os fatores que dificultam a execução de projetos na Escola? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5. Você já participou de alguma formação continuada em Educação Ambiental, através 

de Rede Municipal de Ensino de Aracaju?  

                 (   )  SIM         (      ) NÃO 

6. Caso tenha participado de formação continuada, esta trouxe contribuições? Justifique. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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QUESTIONÁRIO 2 

 
. 
Identificação: _____________________________________________________________ 
 
Formação:_________________________________________________________________ 
 
Cargo: Coordenador de Programas e Projetos da SEMED 
 
1. Quando você está assumiu a coordenação dos Programas e Projetos da SEMED? 

2. Quais os Programas e Projetos que a SEMED executa atualmente? 

3. Quais destes Programas e Projetos contemplam a dimensão ambiental? 

4. Estes Programas e Projetos (onde a Educação Ambiental perpassa) trabalham com a 

formação de professores da Rede? 

5. São formações que contem uma programação continua ou são pontuais? 

6. Existe uma articulação entre a SEMED e o Órgão Gestor responsável pelos políticas 

públicas de Educação Ambiental em nível federal  (MMA/ MEC) ou estadual 

(SEMARH/SEED)? Nas ações relacionada à formação dos professores? 
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QUESTIONÁRIO 3  

Identificação  : ________________________________________________ 

Formação:  

Cargo: Técnico do Departamento de Educação Básica 

 

1. Em que ano foi criado o Programa “Horas de Estudos”? 

R:________________________________________________ 

2. Existe uma proposta pedagógica do Programa? Em caso afirmativo, fale um pouco 

sobre a proposta.  

R:____________________________________________________________________ 

3. Segundo informações no site, o Programa foi reavaliado e “repaginado em 2006”. O 

que mudou em relação à formatação anterior? 

R:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Como é a participação dos professores nos cursos oferecidos? 

R:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DA ENTREVISTA 
 

 

1. CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

Como você caracteriza a EA? 

Você acha importante o trabalho com projetos? Por quê? 

 

2. Formação continuada em Educação Ambiental   
 

Fale um pouco sobre: 

2.1 Sua trajetória de formação e encontro com a Educação Ambiental.  

2.2. Sobre a formação continuada na rede municipal de ensino. 

2.2.1Qual o enfoque teórico e metodológico da formação?  

2.2.1Qual a relevância dessa formação para sua prática pedagógica?  
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO  

 

 

Pelo presente consentimento, eu _____________________________________________, 

portador (a) da RGº_____________ e CPF ______________________, declaro que concordo 

em participar deste estudo de forma voluntária para a dissertação da mestranda Maria Ivanilde 

Meneses de Oliveira através da gravação de entrevista e publicação de trechos de meu 

depoimento desde que minha identidade seja preservada. Tenho conhecimento que receberei 

resposta a qualquer dúvida sobre os procedimentos relacionados a esta pesquisa.  

 

 

 

    ___________________________________________________________  

Assinatura do participante da pesquisa 


