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Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar a formação inicial de professores de Biologia em relação à Educação
Ambiental e a prática docente construída a partir dessa formação. Trata-se de um estudo qualitativo desenvolvido com
professores de uma escola pública estadual localizada em Recife/PE. A entrevista semiestruturada foi o instrumento básico
da pesquisa. O estudo aponta várias conexões existentes entre formação inicial e prática docente, como, por exemplo, a
perspectiva acadêmica. Concluímos este trabalho reconhecendo que a formação continuada pode ser o caminho para
remediar falhas da formação inicial dos professores quanto à temática ambiental, mas nos perguntamos: Será que é
possível investir somente na formação continuada sem a perspectiva de uma política global de formação?

Palavras-chave: Formação inicial de professores de Biologia. Prática docente. Educação Ambiental.

Abstract: The present paper has the goal of analyzing Biology teachers’ initial education in relation to Environmental
Education and teachers’ practice constructed from this education. It’s a matter of a qualitative study developed with
teachers from a public school located in Recife/PE. Semi-structured interviews were the basic instruments of the research.
The study aims to many conexions between initial education and teachers’ practice as, for example, the academic
perspective.We conclude this work recognizing that continuing education may be the way to remedy failures of initial
teacher education regarding environmental issues, but we wonder: Is it possible to invest only in continuing education
without the prospect of a comprehensive training?
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INTRODUÇÃO

Em Pernambuco, o Programa de Educação Ambiental do Estado (PEA/PE) tem como um de seus objetivos a conexão com os
princípios norteadores estabelecidos na Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) e com a Política de Educação do
Estado. Evidencia-se, dessa forma, que as ações e práticas educativas devem respaldar a necessidade da conservação dos
recursos ambientais, elo indispensável à construção de uma sociedade justa e ecologicamente equilibrada (PERNAMBUCO,
2006).
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Assim, o Poder Público e a coletividade devem preservar a qualidade do Meio Ambiente para viabilizar a vida trabalhando
juntos em favor da vida planetária, pois a organização social e econômica vigente nos oprime e promove a alienação,
materializada na subjugação pelo capital e “coisificação” de tudo e de todos, assim estabelecendo uma dicotomia na relação
sociedade-natureza. Logo, esse pacto para garantir a qualidade de vida e do ambiente não pode ser mediado pela ideologia
de mercado, mas sim pela idéia de sustentabilidade que segundo Freire (2001), é uma racionalidade impregnada de
emoção; e para Morin, Ciurana e Motta (2003), é uma lógica do vivente.

Na área costeira da Região Metropolitana do Recife (RMR) destacam-se diversos problemas socioambientais gerados pela
pressão antrópica. Segundo o IBGE (2000) são 3.337.565 habitantes convivendo com poluição do solo, dos rios, dos canais,
das praias e do ar, com a ocupação irregular de encostas e aterro de manguezais. Além disso, a área de Mata Atlântica se
apresenta bastante devastada pela exploração da madeira e expansão de lavouras (PERNAMBUCO, 2006).

Em função desses dados, é provável que a Educação Ambiental (EA) possa exercer um importante papel quanto à
necessária integração do ser humano com o Meio Ambiente. Neste sentido há a perspectiva do desenvolvimento da
consciência da dinâmica desorganizativa e desequilibradora dos ambientes na natureza, possibilitando o processo de
transformação do atual quadro ambiental local, regional e global. É no cerne da formação de cidadãos ambientalmente
corretos, que vivem e lutam por relações harmônicas com os outros seres da Terra, que se insere o papel da educação.

A educação, nesta perspectiva, deve estar atenta à formação da consciência ambiental e cidadã do indivíduo, como sujeito
comprometido com o debate em torno da promoção da qualidade de vida. Assim, o presente estudo fundamenta-se na
importância que tem a Educação Ambiental para o processo de formação de cidadãos comprometidos com a ética da
planetariedade, na emergência da temática ambiental, e na carência de trabalhos dessa natureza no Estado de
Pernambuco.

Acreditamos que a Educação Ambiental só poderá ser desenvolvida nas escolas a partir do momento em que os professores
estiverem preparados para isso. Neste contexto se inserem nossas preocupações com a formação inicial e continuada em
relação à temática ambiental e, por este motivo, nos dedicamos, neste trabalho, a tecer conexões entre a formação inicial
de professores de Biologia e a prática docente a partir da Educação Ambiental.

O foco de nosso estudo está centrado no âmbito do Ensino Médio, por considerarmos esta etapa de ensino fundamental
como formação de cidadãos capazes de contribuir para a transformação do ambiente, identificando seus elementos e as
interações entre eles, e contribuindo ativamente para a melhoria do mesmo. Assim procedendo, este estudo corrobora com
o que propõem documentos oficiais como as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM).

Nos referidos documentos, o Ensino de Biologia é visto como tendo o dever de possibilitar ao aluno perceber a importância
do Brasil ser um país megadiverso e reconhecer como isso influencia a qualidade de vida humana (BRASIL, 2006, p. 17).
Nesta perspectiva, além dos conhecimentos de Biologia inerentes ao Ensino Médio, o aluno deve desenvolver raciocínio e
postura crítica.

Neste contexto, desenvolvemos nossa pesquisa com os professores de Biologia que atuam em uma escola pública estadual
na cidade de Recife, capital de Pernambuco. A escolha da mesma deu-se pelo seguinte motivo: ela situa-se no entorno da
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), que é local de trabalho dos pesquisadores e, consequentemente, há a
intenção de melhor conhecer a realidade local para posteriormente planejar atividades de intervenção que venham a
colaborar com a escola e o entorno. Assim, pretendemos associar os tripés que alicerçam a universidade, quais sejam:
ensino, pesquisa e extensão.

No presente estudo nos dedicamos a investigar a seguinte questão de pesquisa: De que forma a formação inicial de
professores de Biologia contribui para a prática docente em relação à temática ambiental? Assim, o referido trabalho teve
com objetivo geral: analisar a formação inicial dos professores de Biologia em relação à Educação Ambiental e a prática
docente construída a partir desta formação. E elegemos como objetivos específicos: identificar as contribuições e
deficiências da formação inicial para o trabalho com a temática ambiental e as estratégias para melhorá-la, verificar como
se dá a prática docente com a temática ambiental e possíveis estratégias para melhorá-la e analisar, a partir do diálogo
interativo, as conexões entre formação inicial e a prática docente dos professores de Biologia quanto à EA.
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FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE BIOLOGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Imbernón (2006) refere-se à formação inicial de professores como o conhecimento profissional de iniciação à profissão, ou
seja, nesta etapa ocorre a aquisição do conhecimento profissional básico.

Nesta perspectiva, o referido autor nos afirma que: “[...] a estrutura da formação inicial deve possibilitar uma análise global
das situações educativas [...]” (p. 61) e promover experiências interdisciplinares que permitam que o futuro profissional
possa integrar os conhecimentos e procedimentos das várias disciplinas.

Outro aspecto levantado por Imbernón (2006) quanto à formação inicial é que os formadores de professores atuam sempre
como uma espécie de currículo oculto da metodologia da educação. Assim, há uma tendência natural dos professores
reproduzirem esquemas ou imagens da docência. Por exemplo, se, no seu curso de formação inicial, o professor de Ciências
e/ou Biologia teve somente aulas teóricas, ele tenderá a não utilizar, ou a utilizar pouco, as aulas práticas e/ou
experimentos.

Frente ao exposto, verificamos que a formação inicial tem papel fundamental na definição da prática docente do profissional
em formação. Tomando como referencial o tipo de modelo de ensino e a imagem de professor que se pretende,
Pérez-Gómez (2000) apresenta quatro enfoques na formação de professores: a perspectiva acadêmica, a perspectiva
técnica, a perspectiva prática e a perspectiva de reconstrução social.

Na perspectiva acadêmica, o professor é visto como “um especialista nas diferentes disciplinas que compõem a cultura”
(PÉREZ-GÓMEZ, 2000, p. 354) e, nesta perspectiva, a formação do professor firma-se através do processo de “aquisição da
investigação científica, seja disciplinar ou de didática das disciplinas” (p. 356). Assim, compreendemos que não é levado em
consideração nem o conhecimento pedagógico, nem o conhecimento derivado da experiência na prática docente.

Sato e Zakrzevski (2003) distinguem dois enfoques dentro da perspectiva acadêmica: o enfoque enciclopédico no qual o
professor é visto como detentor do conhecimento e, dessa forma, transmissor dos produtos da ciência e da cultura; e o
enfoque compreensivo, quando o professor domina e compreende a evolução epistemológica dos conteúdos, a sua evolução
histórica e a dimensão didática dos mesmos. Fica claro, nos dois enfoques, que o professor é aquele que “ensina” e o aluno
é aquele que “aprende”.

Em outra perspectiva, o professor é visto como uma espécie de técnico, com predomínio da racionalidade tecnológica e
científica (SCHÖN, 1995, 2000), que visa à capacidade de “aprender conhecimentos e desenvolver competências e atitudes
adequadas a sua intervenção prática, apoiando-se no conhecimento que os cientistas básicos e aplicados elaboram”
(PÉREZ-GOMÉZ, 2000, p. 357). Dessa forma, de acordo com esta perspectiva, a teoria dirige e prescreve a prática.

Para Sato e Zakrzevski (2003), dois modelos podem ser identificados na perspectiva técnica: o modelo de treinamento, que
propõe programas de formação que visam treinar o professor para a utilização de técnicas, procedimentos e habilidades que
são apontados como eficientes em investigações; e o modelo de tomada de decisões, que propõe que as descobertas das
investigações não devam ser transferidas mecanicamente ao professor em programas de formação, mas sim através de
princípios e procedimentos que os docentes necessitam ao ter que tomar decisões para resolver problemas em sala de aula.
Nesse segundo modelo, o professor seria capaz de uma prática crítico-reflexiva.

Na perspectiva prática, o professor é visto como um artesão, um artista ou um profissional clínico (SATO E ZAKRZEVSKI,
2003). Dessa forma, sua formação está baseada na aprendizagem da prática, para a prática e a partir da prática. Essa
perspectiva pode ter um enfoque tradicional, quando há uma tentativa de transmissão de um fazer profissional, ou um
enfoque reflexivo, quando o professor é estimulado a refletir.

O saber pedagógico do professor reflexivo (SCHÖN, 1995, 2000) é permeado por uma postura questionadora e
problematizadora da sua própria prática docente. Neste sentido, o conhecimento prático do professor é concebido pelo
referido autor como a integração de três aspectos: a reflexão na prática, que é decorrente de experiências e de reflexões
passadas que se consolidam em ações automáticas ou de rotina, sendo complicado explicitá-lo para outros profissionais; a
reflexão da prática, quando é estabelecido um processo de diálogo com a situação prática que está exigindo uma
intervenção, e a reflexão na prática e sobre a prática, que constituem uma nova epistemologia da prática.
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Já na perspectiva da reconstrução social, o professor é tido como um profissional reflexivo e crítico, e, por isso, deve
assumir uma posição de inconclusão e de autoformação (FREIRE, 2002; MORIN, CIURANA e MOTTA, 2003). Como descrito
por Zeichner (1993), o conceito de professor reflexivo considera a riqueza da experiência que resida na prática dos
professores e,nesse contexto, reconhece que o processo de aprender a ensinar se prolonga por toda a carreira docente.

Frente a estas perspectivas da formação de professores podemos perceber a importância dos cursos de formação para o
trabalho com a temática ambiental, pois segundo Leme (2006), “Se fôssemos avaliar a qualidade da EA nas escolas,
provavelmente identificaríamos que muitas das práticas desenvolvidas não estão condizentes com os princípios de uma EA
crítica” (p. 87)

Sendo assim, faz-se necessário compreender que formação e prática docente estão diretamente relacionadas, podendo ser
consideradas como ações que se entrecruzam.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A PRÁTICA DOCENTE

Das pesquisas realizadas a respeito da prática de professores em EA, destacamos os estudos feitos por Guimarães (2000a,
2000b, 2005), pois esses mostram que os professores têm tentado trabalhar a EA, mas, preponderantemente, o que lhes
preocupa é a degradação da natureza. Dessa forma, a EA fica restrita à sensibilização sobre lixo, cuidados com a água, etc.,
e sua dimensão mais ampla e crítica fica comprometida.

Estes estudos também têm demonstrado que, mesmo esses professores estando sensibilizados e motivados ao trabalho
com a temática ambiental, não conseguem ir além de uma proposta de educação conservadora. O caráter conservador
acaba por manter o atual modelo de sociedade, não contribuindo em nada para um movimento em prol de transformações
da sociedade que conduzam ao equilíbrio socioambiental.

Um dos desafios da prática docente é a possibilidade de intervenção reflexiva dialética como meio de propor ruptura com os
modelos tradicionais de ensino. Isto significa refletir sobre a prática em seus contextos sociais, políticos e institucionais. Em
outras palavras, a reflexão deve ser um momento de parada para pensar – pesquisar – refletir – registrar sobre a prática,
num processo ação – reflexão – ação, conforme referenda Freire (1976, p. 135):

No contexto concreto somos sujeitos e objetos em relação dialética com o objeto; no contexto teórico assumimos o papel de
sujeitos cognoscentes da relação sujeito-objeto que se dá no contexto concreto para, voltando a este, melhor atuar como
sujeitos em relação ao objeto. Estes momentos constituem a unidade [...] da prática e da teoria, da ação e da reflexão [...]
A reflexão só é legítima quando nos remete sempre [...] ao concreto, cujos fatos buscam esclarecer, tornando assim
possível nossa ação mais eficiente sobre eles. Iluminando uma ação exercida ou exercendo-se, a reflexão verdadeira
clarifica, ao mesmo tempo, a futura ação na qual se testa e que, por sua vez, se deve dar a uma nova reflexão.

Constata-se, frente aos dizeres de Freire, que a reflexão não é neutra, indiferente, mecânica ou passiva. Em Pérez-Goméz
(2000) e em Bueno e Fagherazzi (2004) vamos encontrar contribuições sobre a natureza do processo de reflexão que
complementam o pensamento freireano.

Para os referidos autores a reflexão não é determinada biológica ou psicologicamente, mas expressa uma orientação para a
ação; a reflexão não é uma forma individualista de trabalho mental, mas pressupõe e considera as relações sociais; ela não
é independente de valores, ou seja, não é neutra; não propaga simplesmente valores sociais consensuais, mas reproduz ou
transforma as práticas ideológicas sociais; e, finalmente, a reflexão não é puramente um exercício de construção de novas
idéias, mas sim uma prática que exprime nosso poder na reconstrução da sociedade.

Dessa feita, a reflexividade é um caminho apontado ao desenvolvimento da temática ambiental, numa tentativa de
superação da reprodução dos paradigmas dominantes de uma sociedade baseada no consumo. E há diferentes alternativas
que o professor pode lançar mão para dinamizar suas aulas em torno da temática ambiental e torná-las mais interessantes
aos alunos, não necessitando que as mesmas sejam sofisticadas, mas, ao contrário disso, sejam simples para que o mesmo
não encontre muitos obstáculos e dificuldades para adotá-las. O importante é promover a participação efetiva do aluno.
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Neste contexto, as OCEM (BRASIL, 2006) trazem algumas estratégias para orientar os professores neste caminho como:
estudos do meio, jogos, seminários, debates, simulação e desenvolvimento de projetos. Este último tem sido apontado por
educadores e pesquisadores da área de EA como uma estratégia eficiente e que tem sido verificada em algumas escolas, só
que de forma pontual (GUIMARÃES, 2005; DÍAZ, 2002).

Guimarães (2005) acredita que os projetos podem ser um bom caminho para fazer um link entre o movimento interno e o
externo da escola; mas alerta que o modo como os projetos têm sido desenvolvidos nas escolas representa apenas um
modo mais agradável de transmitir conteúdos relacionados ao Meio Ambiente. Esse alerta leva à compreensão de que os
projetos que deveriam gerar reflexão crítica e serem trabalhados interdisciplinarmente se reduzem a um agrupamento de
atividades em torno de um tema único e que geralmente são trabalhados pontualmente.

Para Tristão (2002), os projetos denominados interdisciplinares não passam de multidisciplinares e, “como as disciplinas de
geografia e biologia têm uma afinidade de conteúdos em relação à dimensão ambiental, a inserção da educação ambiental
ocorre por meio de um exercício multidisciplinar” (p. 175).

Efetivamente verificamos, frente ao exposto, que há uma proposta de mudança em relação às propostas educativas
tradicionais nas quais os alunos aprendem por influência do professor e do livro didático, memorizam conteúdos para a
prova e os esquecem depois. Esta proposta inovadora fornece caminhos e estratégias de ação para que os alunos ajam
ativamente e sejam atores principais e autores de sua própria história.

METODOLOGIA

Compreendendo metodologia como processo, “[...] onde se aplicam diferentes métodos, técnicas e materiais [...] para
coleta de dados no campo” (OLIVEIRA, 2005, p. 28), apresentamos a seguir a forma pela qual conduzimos o trabalho
empírico tendo como foco os objetivos deste trabalho de pesquisa de cunho qualitativo.

Amostra e caracterização dos atores sociais

Participaram desta pesquisa os quatro professores de Biologia que atuam no Ensino Médio da escola pesquisada. Para
análise dos dados esses professores foram nomeados P1, P2, P3 e P4. A professora P1 tem 43 anos, atua como docente há
19 anos, possui Licenciatura Plena em Ciências Biológicas e especialização em Metodologia do Ensino das Ciências. A
professora P2 tem 40 anos, atua como docente há pouco mais de um ano, é licenciada em Ciências Biológicas, tem curso de
Mestrado em Fitossanidade e está cursando doutorado em Entomologia Agrícola. O professor P3 tem 41 anos, atua como
professor há quinze anos, tem formação inicial em Ciências Biológicas e em Veterinária . A professora P4 tem 35 anos, atua
como professora há 8 anos e é licenciada em Ciências Biológicas.

Instrumentos de pesquisa

Para Oliveira (2007), a escolha dos instrumentos de pesquisa deve estar em consonância com o objeto de estudo. Assim,
optamos por utilizar entrevistas com os professores. Estas últimas foram gravadas e transcritas a partir da aplicação da
técnica do Círculo Hermenêutico- Dialético. Foi feita também a observação participante durante a realização das entrevistas
e, nesta etapa, utilizamos caderno de campo para registro.

Optamos por utilizar apenas um roteiro de entrevista para permitir amplitude nas respostas. Para registro das entrevistas
recorremos ao gravador porque as mesmas eram longas e, consequentemente, difíceis de serem lembradas. Bogdan e
Biklen (1999, p. 172) recomendam que: “[...] Quando um estudo envolve entrevistas extensas ou quando a entrevista é a
técnica principal do estudo, recomendamos que use um gravador [...]”.

Metodologia interativa

Oliveira (2007), tendo como base teórica o método pluralista construtivista de Guba e Lincoln (1989), o método de análise
de conteúdo de Bardin (1977) e o método hermenêutico-dialético de Minayo (2004), conceitua a metodologia interativa
como sendo: “Um processo hermenêutico-dialético que facilita entender e interpretar a fala e depoimentos dos atores
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sociais em seu contexto e analisar conceitos em textos, livros e documentos, em direção a uma visão sistêmica da temática
em estudo” (p. 123).

Este tipo de metodologia se caracteriza pela aplicação da técnica do círculo hermenêutico-dialético (CHD) e da análise
hermenêutica-dialética (AHD), que se completam no processo de coleta e análise dos dados.

Categorias de análise no processo hermenêutico-dialético

As categorias gerais ou teóricas são aquelas geradas a partir da fundamentação teórica sobre o assunto estudado; as
categorias empíricas ou subcategorias são aquelas formuladas a partir da construção dos instrumentos de pesquisa; e as
unidades de análise são aquelas que emergem das respostas dos atores sociais.

A partir desses pressupostos, foram elaboradas as categorias teóricas e empíricas deste trabalho de pesquisa, e que estão
detalhadas no quadro 2. As unidades de análise, oriundas da síntese das entrevistas de P1+P2+P3+P4, foram apresentadas
na seção seguinte, onde estão os resultados e discussões pertinentes a nossa pesquisa.

Quadro 1

Categorias teóricas e empíricas

Categorias teóricas Categorias empíricas
Formação inicial
para o trabalho com
EA

• Contribuição da formação inicial
• Deficiências da formação inicial
• Estratégias para melhorar a formação inicial

Prática docente em
EA

• Trabalho com a temática ambiental
• Interdisciplinaridade
• Sugestões para melhorar a prática docente

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para cada categoria empírica há as unidades de análise correspondentes e nos servimos dos marcadores para identificar
essa relação. Assim, para a categoria empírica contribuição da formação inicial, identificamos as seguintes unidades de
análise:

◦ Insuficiente
◦ Contribuição somente em Ecologia

Para a categoria empírica deficiências da formação inicial, constatamos as seguintes unidades de análise:

v Perspectiva acadêmica

v Quase ausência de disciplinas que tratem a Educação Ambiental

E assim sucessivamente. Todas as unidades de análise podem ser conferidas no quadro 2.

Como forma de sistematização das características da formação inicial, da prática docente e das relações existentes entre
essas categorias, optamos por construir uma espécie de teia de conexões a partir da síntese das entrevistas de
P1+P2+P3+P4.

Quadro 2
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Matriz geral das categorias

Categorias teóricas Categorias empíricas Unidades de análise

Formação inicial

para o

trabalho com

Educação

Ambiental

o Contribuição da formação inicial o Insuficiente

o Contribuição somente em Ecologia

v Deficiências da formação inicial v Perspectiva acadêmica

v Quase ausência de disciplinas que
tratem a EA

Ø Estratégias para melhorar a formação
inicial

Ø Integração disciplinar

Ø Ênfase maior à EA e à realidade
local

Ø Mudança no currículo

Ø Desenvolvimento de projetos

Ø Perspectiva prática

Prática docente
em EA

o Trabalho com a temática ambiental o Voltado à conscientização

o Perspectiva acadêmica

o Trabalhos pontuais

o Falta tempo, recursos e laboratório

ØInterdisciplinaridae Ø Trabalhos pontuais

Ø Cooperação apenas entre Biologia e Geografia

Ø Falta tempo e salários melhores

§ Sugestões para melhorar a prática docente § Trabalho interdisciplinar

§ Formação continuada

§ EA como disciplina

Ao analisar o quadro 2, identificamos que a contribuição insuficiente da formação inicial para o trabalho com a temática
ambiental, os leva a sugerir a perspectiva prática como estratégia para melhorar sua formação. Assim, uma formação inicial
que privilegiasse a aprendizagem da prática, para a prática e a partir da prática é vista como forma de melhorá-la.
Provavelmente essa perspectiva tem sua origem na insatisfação dos professores com a perspectiva acadêmica dos cursos
de formação.

Essa perspectiva influencia diretamente suas práticas porque percebemos a tendência em repetir o que vivenciaram em
suas formações. Neste sentido, como a formação inicial foi insuficiente, evidenciamos um trabalho docente voltado apenas à
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conscientização.

Do mesmo modo, como não há uma formação adequada que os deixem seguros para trabalhar a EA e a
interdisciplinaridade, identificamos trabalhos pontuais com essas abordagens. Porém, como os professores reconhecem a
importância do trabalho com a temática ambiental e com a EA de forma interdisciplinar, e reconhecem que só as abordam
de forma pontual, eles identificam na formação continuada uma estratégia para melhorar suas práticas docentes em EA.

Verificamos também que a contribuição na formação inicial para o trabalho com a temática veio somente da Ecologia, o que
é confirmado pelos professores ao evidenciarem a quase ausência de disciplinas que tratem a EA como deficiência desta
formação. Estes fatos os levam a sugerir como estratégias para melhorar a formação inicial a ênfase à EA e à realidade local
e a mudança no currículo.

Nesta perspectiva, conseguimos identificar a conexão entre essas características da formação dos professores e suas
práticas docentes quando os mesmos afirmam que, quando há trabalho interdisciplinar, ele envolve somente a Biologia e a
Geografia. Assim, como a própria disciplina Ecologia está presente na maioria dos cursos de formação inicial de biólogos e
geógrafos, ela funciona como elo entre estes profissionais.

Evidenciamos também que os professores propõem a mudança no currículo e a ênfase à EA na formação inicial como
estratégias para aprimorá-la, e, ao mesmo tempo propõem a inserção da EA como disciplina para garantir a melhoria de
suas práticas docentes. Dessa forma, concluímos que eles consideram que são necessárias mudanças no currículo das
universidades e das escolas para garantir o trabalho com a temática ambiental.

A perspectiva acadêmica citada pelos professores pesquisados como deficiências da formação inicial para o trabalho com a
temática ambiental têm reflexos evidentes em suas práticas docentes. Desse modo, a perspectiva acadêmica está no
trabalho desenvolvido por eles com a EA, atestando mais uma vez que os professores têm tendência a repetir o que
vivenciaram em suas formações.

A integração disciplinar e o desenvolvimento de projetos citados como estratégias para melhorar a formação inicial têm
expressiva conexão com a prática docente. Dessa feita, como os professores não vivenciaram trabalhos interdisciplinares
com a temática ambiental, eles só conseguem desenvolver trabalhos interdisciplinares pontuais, sendo que há cooperação
somente entre a Biologia e a Geografia.

Há também conexão entre estes trabalhos pontuais e falta de tempo dos professores para constituir equipes de trabalho e
desenvolver projetos. Neste sentido também há estreita ligação entre falta de tempo e salários melhores porque a primeira
advém da necessidade dos professores trabalharem em mais de uma escola para garantir seu sustento, impedindo que seja
criado um vínculo mais profundo com o local de trabalho.

Ainda quanto a este assunto evidenciamos que, embora os professores não tenham vivenciado o trabalho interdisciplinar
em sua formação e que tenham os empecilhos expostos para o trabalho interdisciplinar com a EA, eles sugerem este tipo de
trabalho como forma de melhorar suas práticas docentes.

Esse fato parece demonstrar que há a compreensão da necessidade da interdisciplinaridade para dar conta de uma temática
complexa como a EA, o que nos leva a crer que se os professores fossem preparados e se tivessem tempo para constituir
uma equipe de trabalho, poderíamos encontrar mais trabalhos interdisciplinares na escola pesquisada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho com professores de Biologia identificamos que a contribuição da formação inicial para o trabalho docente
com a temática ambiental tem sido insuficiente e provém somente da disciplina Ecologia. As deficiências citadas pelos
mesmos no processo de formação inicial são: a perspectiva acadêmica e a quase ausência de disciplinas que tratem a
Educação Ambiental.

Nesta perspectiva, as estratégias levantadas pelos professores para melhorar a formação inicial referem-se à integração
curricular, à maior ênfase que deve ser dada à Educação Ambiental e à realidade local, à mudança no currículo, ao
desenvolvimento de projetos e à perspectiva prática de formação.
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A partir do diálogo interativo identificamos várias conexões existentes entre formação inicial e a prática docente dos
professores de Biologia quanto à Educação Ambiental. Este fato vem confirmar o que autores como Imbernón (2006) citam
sobre a tendência dos professores reproduzirem o que vivenciaram enquanto estudantes.

Entre estas conexões evidenciamos que a contribuição insuficiente da formação inicial para o trabalho com a temática
ambiental, que encontra suporte somente na disciplina Ecologia, leva os professores a terem dificuldades em suas práticas
docentes em relação à EA. Como exemplo dessas dificuldades citamos os trabalhos pontuais que são desenvolvidos na
escola e que se restringem ao caráter conscientizador.

A perspectiva acadêmica de formação predomina na formação inicial dos professores o que os conduz a uma reprodução
dessa perspectiva em suas práticas docentes. Dessa forma, há predomínio de atividades teóricas em detrimento de
atividades práticas.

Os professores não vivenciaram trabalhos interdisciplinares na formação inicial e, consequentemente, desenvolvem
trabalhos interdisciplinares pontuais e reduzidos à cooperação entre as disciplinas Biologia e Geografia. Dessa forma,
verificamos no presente trabalho que há uma tendência dos professores utilizarem-se da interdisciplinaridade de forma
pontual, mas estes encontram barreiras em sua própria formação e também no fato de não terem tempo para constituir
equipes de trabalho.

Por trabalharem em duas ou três escolas os professores não conseguem ter tempo para reuniões necessárias ao
desenvolvimento de projetos interdisciplinares. Possivelmente, enquanto não forem garantidas aos professores condições
salariais adequadas esbarraremos neste empecilho para garantir o trabalho interdisciplinar.

Frente ao exposto, concluímos este trabalho reconhecendo que a formação continuada pode ser o caminho para remediar
essas falhas da formação inicial dos professores quanto à temática ambiental, mas nos perguntamos: Será que é possível
investir somente na formação continuada sem a perspectiva de uma política global de formação?
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