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RESUMO 

 

Podemos assimilar facilmente que, nos dias de hoje, a consciência para a Educação 

Ambiental se faz necessária em todos os segmentos. Por se apresentar de forma cada vez 

mais explicita, a Educação Ambiental traz indagações imprescindíveis sobre como incluí-la 

nos programas escolares, para que as ações das futuras gerações sejam baseadas em uma 

mentalidade sustentável. Partindo dessa análise, torna-se ainda mais importante o papel 

dos professores nas escolas, porque eles representam a educação dos novos cidadãos, 

juntamente com os pais, por serem formadores de opinião, transmissores de novas 

tendências e fomentadores de ideias novas. Essas foram as questões que influenciaram 

diretamente o trabalho, que tem como o objetivo de discutir, analisar e propor a capacitação 

dos professores na Área Ambiental e para que os mesmos possam desenvolver projetos 

educacionais interdisciplinares formando cidadãos conscientes, preocupados e empenhados 

em desenvolver novas estratégias para preservação do meio ambiente. Através de dois 

estudos de caso, onde professores foram habilitados a trabalharem com seus alunos o tema 

em questão, foi possível verificar a importância desse trabalho e propor 06 (seis) estratégias 

para que os profissionais da área educacional desenvolvam os futuros treinamentos: 

- Análise da percepção dos professores em relação à Educação Ambiental; 

- Análise do meio em que a escola está inserida; 

- Buscar alianças e parcerias; 

- Seminários, palestras e mini-cursos; 

- Elaboração de projetos voltados ao tema e 

- Desenvolver projetos que possam envolver todos. 

 São os professores que contribuem para a formação do futuro profissional e que 

poderão ou não serem capacitados para formar cidadãos mais conscientes e com ações 

sustentáveis preservando o próprio ser humano e o planeta, com um nível de aprendizado 

muito mais abrangente que as gerações passadas.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

“Se todo mundo consumisse ao nível dos Estados Unidos, precisaríamos de 3 a 5 

planetas. E sabe o quê? Temos apenas um.” (LEONARD, 2007). 

A percepção da humanidade, em relação ao meio ambiente, é visivelmente cres-

cente e pode ser observada, nessa curva de crescimento, que a última década foi (e tem 

sido) fundamental para que as pessoas criassem consciência da degradação do meio 

ambiente e como seus malefícios podem prejudicar a vida cotidiana. 

O que ontem era pouco percebido, hoje passa a ser necessário. A Educação Am-

biental (EA) torna-se necessária. Por consequência, torna-se prioridade a criação de mé-

todos e estratégias eficazes para garantir que toda a população tenha acesso a essas 

informações de maneira simples e “natural”, visto que um dos principais objetivos da 

Educação Ambiental é justamente fazer com que esses hábitos tornem parte da rotina, 

como escovar os dentes ou lavar a louça, e que não seja esquecido.  

É entendido que esse trabalho requer, ao menos, duas vertentes: a primeira, que 

visa a necessidade de um processo de reeducação para toda a população fora da idade 

escolar. E a segunda vertente, que trata a necessidade da criança em aprender a cuidar 

do meio ambiente desde a infância até a pré-adolescência sendo que, quando adulta, 

essa ideia esteja tão incutida em sua rotina, que isso possa ser transmitido por gerações 

e toda a comunidade será beneficiada. A estratégia usada para colocar a segunda ver-

tente em prática é justamente a capacitação de professores, como peças-chave, para 

construção dessa nova didática que sugere um futuro mais promissor. 

Dessa ideia nasceu este trabalho, visto que a educação ambiental está sendo in-

troduzida na educação e na sociedade por professores pouco instruídos, que não tem 

ideia de que forma trabalhar com o tema junto aos seus alunos para contribuir significati-

vamente no processo de construção de conhecimento.  

Acredita-se então na importância e necessidade de se mobilizar conjuntamente a 

população, políticos, professores e sociedade em geral, os setores privados e governa-

mentais para a tomada de nova postura, diante da emergência ambiental, passando a 

exigir novas políticas, regulamentos adequados à lógica e à linguagem dos negócios, no 

plano nacional e internacional, desenvolvendo novos instrumentos diagnósticos, comuni-

cativos e organizacionais, objetivando o melhor uso do meio-ambiente, minimizando a 

sua degradação, bem como melhorando os controles e análises dos impactos causados 

na exploração de materiais, para a criação de um mundo mais sustentável. 
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E para tal medida, faz-se necessário uma mudança radical nos sistemas 
de conhecimento, dos valores e dos comportamentos gerados pela di-
nâmica de racionalidade existente, fundada no aspecto econômico do 
desenvolvimento (JACOBI, 2003).  

 

É importante a formação de uma nova consciência sobre o valor da natureza e pa-

ra reorientar a produção de conhecimentos baseados nos métodos da interdisciplinarida-

de. 

Professores devem ser instruídos e incentivados a colocarem em prática ações de 

educação ambiental baseadas nos conceitos de ética e sustentabilidade, visto que são os 

propagadores e estimuladores do saber.  

 

Nesse contexto e, na temática ambiental, a escola oferece um impacto 
expressivo na sociedade, através da sua mais fiel tradução: o trabalho 
dos profissionais em educação, em função da abertura de caminhos de 
difusão com os alunos, que permitam reflexões sobre o papel destes, 
como cidadãos em relação ao meio ambiente. Este é o mister do profes-
sor: a responsabilidade de acordar o aluno para o bom senso de desco-
brir dentro de si a autoconfiança e potencialidade para o exercício de sua 
cidadania, desencadeando posturas e atuações mediante as dificuldades 
socioambientais (FLICK, 2011). 

 

Mudanças paradigmáticas da sociedade atingem rapidamente a educação, que 

tem um compromisso com a transmissão do conhecimento e formação do ser, como um 

todo, fazendo surgir, por parte deste novo cidadão, novas exigências em relação à peda-

gogia utilizada pelas instituições educacionais.   

As questões ambientais e práticas sustentáveis transformam nossa sociedade, as 

empresas e o mundo, visto que hoje o mercado de trabalho faz novas exigências relacio-

nadas à formação do cidadão também em relação às práticas, posturas e conhecimentos 

na área ambiental. Essas exigências vêm ao encontro de uma formação que ocorre hoje 

nas instituições educacionais e em sua vida particular (social). Ou seja, um extremo co-

brando o outro: O mercado de trabalho (empresa) exige o conhecimento do indivíduo em 

práticas sociais, que exige da instituição, que exige do professor que mais uma vez cobra 

da instituição de ensino pela qual se formou. 

 

Observamos que as grandes repercussões da tecnologia e áreas distin-
tas trouxeram novos paradigmas científicos que, por sua vez, vão reper-
cutir no modelo pedagógico, na noção de educação, na relação entre 
professor e educando, nos conteúdos e nas novas metodologias. A edu-
cação em tempos modernos está inter-relacionada com esses novos pa-
radigmas que se entrelaçam, mas ela, também, deve promover com sua 
filosofia e procedimentos a formação do sujeito. De um lado, temos os 
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recursos, a racionalidade e a objetividade do novo saber, e, de outro, o 
homem, também com seus recursos e suas potencialidades que devem 
ser trabalhados e desenvolvidos. Acrescem-se, ainda, as modificações 
que ocorrem nas relações sociais a partir dos resultados ou consequên-
cias advindas dos avanços científico-tecnológicos (GRINSPUN 1999, 
18). 

 

A migração da população para os centros urbanos, a procura de melhor condição 

de vida, busca por trabalho, educação e bem estar originaram a degradação dos grandes 

centros. Estamos colhendo resultados ruins de uma geração que se aproveitou e utilizou-

se dos muitos recursos naturais, sem a menor orientação para preservação destes e 

construção de processos que possibilitassem o reaproveitamento dos materiais, bem 

como o descarte correto desses. 

Após o período da Segunda Guerra Mundial se intensifica, numa escala sem pre-

cedentes, o processo de degradação ambiental devido à vertiginosa expansão econômi-

ca.  

O desenvolvimento econômico, científico e tecnológico, a produção em larga es-

cala, o consumo de massas e a internacionalização da economia causaram a aceleração 

da urbanização com concentração da população, desenvolvimento das indústrias e dos 

respectivos impactos da produção e consumo, criando um desequilíbrio entre a capaci-

dade de suporte do meio e a taxa de produção de impactos. Desse processo surgiram 

diversas consequências, chegando a ponto de extrair tanta matéria-prima deste ambiente 

que não era mais possível a sua recuperação, tendo assim que migrar para outros conti-

nentes e objetivando a continuação do processo de extração sem limites. 

O objetivo deste estudo é propor estratégias para a capacitação de professores 

para atuarem em educação ambiental como tema transversal, com foco em crianças na 

idade escolar de zonas rurais. 

É importante ressaltar que o trabalho não vislumbra a formação de professores 

especialistas em educação ambiental, mas auxilia-los na construção desse conhecimento 

além de certificar-se que eles estejam capacitados a identificar oportunidades no dia-a-

dia escolar, para ensinar aos alunos os princípios da Educação Ambiental tanto na teoria, 

quanto na prática. 

A autora acredita que essa mudança deva ser iniciada pelas zonas rurais, pois é 

aonde a informação chega com maior defasagem, onde os professores possuem menos 

subsídio para reciclagem de seus conhecimentos e principalmente porque essas crianças 

possuem contato mais direto com recursos naturais no seu dia-a-dia, tornando a experi-
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ência mais rica e construtiva. Essa ideia influenciou na escolha dos cases, ambos ocorri-

dos em zonas rurais. 

Através da leitura reflexiva e descrição dos dois cases, a autora apresenta um 

caminho a ser percorrido sugerindo que a capacitação de professores possa ser uma das 

principais possibilidades para impulsionar as mudanças sociais desejadas, além de tam-

bém ser detectado que professores da zona rural não tem total consciência de que esse 

tema deva ser abordado rotineiramente, em todas as matérias. 

Os cases foram aplicados em alunos do ensino fundamental (1ª à 8ª séries) e 

apresentam resultados que provam que a capacitação do professor em ministrar aulas com 

a disciplina de Educação Ambiental como tema transversal é essencial para a formação 

dos alunos. 

O trabalho está dividido em quatro capítulos, sendo que no primeiro o leitor terá 

ampla definição sobre o contexto no qual a Educação Ambiental (EA) está inserida e a 

importância de se dedicar ao estudo e formação de profissionais – docentes, que atuem 

nessa área.  

No segundo capítulo, a autora faz um estudo sobre a área educacional, propondo 

uma reflexão dos dias atuais versus a necessidade de se quebrar os paradigmas atuais 

para realmente termos professores com competências para formar cidadãos conscientes 

e verdadeiros profissionais críticos e preocupados em preservar o planeta.  

No terceiro capítulo, o leitor poderá encontrar a proposta que a autora faz sobre 

as mudanças nos conteúdos curriculares na formação dos professores e como proceder 

para oferecer competências a esses docentes, de forma a proporcionar uma formação 

continuada oferecendo subsídios para que eles se tornem Gestores Ambientais e facilita-

dores de um novo aprendizado.  

O penúltimo capítulo contém os cases para formação continuada oferecido aos 

professores de rede municipal. Cases que vem a corroborar com a sugestão de trabalho 

do capítulo anterior.  

No último capítulo, a autora faz as últimas observações em forma de conclusão fi-

nal do trabalho.  
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1. MEIO AMBIENTE X SOCIEDADE CONTENPORÂNEA – PANORAMA GERAL 
 

Para o desenvolvimento deste capítulo, utilizou–se como texto de pesquisa o es-

tudo de mestrado realizado de Clélio Estevão Thomaz “Educação Ambiental na Forma-

ção Inicial dos Professores” e os textos “EA” e “Formação de Professores”, de Maria Es-

ther Pereira Flick.  

Estudos sobre meio ambiente e práticas sobre o valor da natureza estão sempre 

interligados. O tema em questão sustenta e compromete os pilares do desenvolvimento 

sustentável: os desenvolvimentos econômicos e sociais e a preservação ambiental.  

 

O escopo de desenvolvimento sustentável que se apóia nesses três pila-
res pode ser expresso no conceito proposto pela Comissão Mundial so-
bre Meio Ambiente e Desenvolvimento que, em 1987, propôs como defi-
nição oficial de desenvolvimento sustentável aquele que atende às ne-
cessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gera-
ções futuras satisfazerem suas próprias necessidades (FAHEL, 2006). 
 

 

Para ter uma ação integrada referente aos pilares da sustentabilidade cria–se um 

desafio para os nossos professores, pois a necessidade de se desenvolver e incentivar 

cidadãos com uma nova consciência e postura em relação aos cuidados e preservação 

do meio ambiente, acaba gerando uma mobilização e intervenção da sociedade, indús-

tria, poder público e outras organizações governamentais ou não. 

Atualmente, habitantes das mais diversas regiões do Brasil cometem crimes am-

bientais, desmatam regiões em prol de comércio ilícito, fazem descarte de material sem o 

menor cuidado e em qualquer região, fazem uso de mão–de–obra infantil e com outras 

práticas fora das regras convencionais, utilizam–se indevidamente dos recursos naturais, 

isso tudo sem o menor registro e divulgação desses atos – não temos ideia da quantida-

de de atos maléficos que ocorrem.  Em alguns casos temos o relato de abusos ocorridos 

contra a natureza, atos impossíveis de serem escondidos da mídia e da sociedade, como 

por exemplo, por parte de grandes empresas, com o derramamento de óleo em nossos 

oceanos, a queima de matas em regiões nacionais ou contaminação por produtos quími-

cos em alguma região. 

Com todos esses relatos e a comprovação da degradação do meio ambiente, 

constata–se definitivamente que a sociedade precisa urgentemente de novos conceitos e 

mudanças no paradigma em relação à Educação Ambiental, ou melhor, ao uso e preser-

vação do ecossistema. É preciso adquirir nova postura para a utilização dos nossos re-

cursos naturais, desenvolvendo técnicas ou procedimentos originais para o uso de maté-
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ria-prima para a produção de produtos mais verdes e processos de descarte inteligente 

para preservarmos a humanidade e o planeta.  

 

O Século XX assistiu ao mais vigoroso avanço tecnológico de todos os 
tempos e, concomitantemente, às mais selvagens agressões ao meio 
ambiente, já que, em nome do desenvolvimento, os impactos ambientais 
não foram dimensionados, bem como a “certeza” da infinitude dos recur-
sos naturais. O planeta foi testemunha e vítima de mudanças climáticas, 
hidrográficas e biológicas - em sua maioria em função de sua própria 
evolução (FLICK, 2011). 

 

O agente modificador é, sem sombra de dúvida, o ser humano. A ideia de que os 

problemas ambientais advêm de fatores culturais, políticos e socioeconômicos são incon-

testáveis, e para que ocorram as mudanças desejadas é necessário o convívio educacio-

nal–escolar, com novas práticas ambientais objetivando a formação de um novo ser soci-

al crítico, preocupado e dedicado em ações na área ambiental. 

Desta forma, fica confirmada a importância e investigação desse trabalho, em re-

lação à precisão de formar e instruir os professores sobre o tema em referência – EA e 

práticas sustentáveis.  

Para Weid (1977, p. 84), é preciso intervir em processos de capacitação que per-

mitam ao professor embasar seu trabalho com conceitos sólidos, para que as ações não 

fiquem isoladas e/ou distantes dos princípios da Educação Ambiental.  

É importante definir a EA para poder compreender o contexto no qual esta pes-

quisa está inserida, bem como a amplitude da proposta. 

Conforme definição encontrada no site do MEC, a educação ambiental é dada no 

artigo 1º da Lei nº 9.795/99 como: 

 

Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.  

 

Mesmo apresentando um enfoque conservacionista, essa definição coloca o ser 

humano como responsável individual e coletivamente pela sustentabilidade, ou seja, se 

fala da ação individual na esfera privada e de ação coletiva na esfera pública. 

Os princípios contidos no artigo 4º da lei buscam reforçar a contextualização da 

temática ambiental nas práticas sociais quando expressam que ela deve ter uma aborda-
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gem integrada, processual e sistêmica do meio ambiente em suas múltiplas e complexas 

relações, com enfoques humanista, histórico, crítico, político, democrático, participativo, 

dialógico e cooperativo, respeitando o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. 

Em consonância com os princípios, o artigo 5º da lei estabelece os objetivos do Planeja-

mento Nacional de Educação Ambiental (PNEA), entre os quais se destaca a compreen-

são integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, a garantia de 

democratização das informações ambientais e o incentivo ao exercício da cidadania, por 

meio da participação individual e coletiva, permanente e responsável.  

No site do Ministério do Meio Ambiente, sobre a Conferência Sub-regional de 

Educação Ambiental para a Educação Secundária 

Chosica / Peru (1976) e sob a ótica de Patrícia Mousinho (2003): 

 

A educação ambiental é a ação educativa permanente pela qual a co-
munidade educativa tem a tomada de consciência de sua realidade glo-
bal, do tipo de relações que os homens estabelecem entre si e com a na-
tureza, dos problemas derivados de ditas relações e suas causas pro-
fundas. Ela desenvolve, mediante uma prática que vincula o educando 
com a comunidade, valores e atitudes que promovem um comportamen-
to dirigido a transformação superadora dessa realidade, tanto em seus 
aspectos naturais como sociais, desenvolvendo no educando as habili-
dades e atitudes necessárias para dita transformação. (CONFERÊNCIA, 
1976). 

 

Processo em que se busca despertar a preocupação individual e coletiva 
para a questão ambiental, garantindo o acesso à informação em lingua-
gem adequada, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciên-
cia crítica e estimulando o enfrentamento das questões ambientais e so-
ciais. Desenvolve-se num contexto de complexidade, procurando traba-
lhar não apenas a mudança cultural, mas também a transformação soci-
al, assumindo a crise ambiental como uma questão ética e política 
(MOUSINHO, 2003). 

 
 

Thomaz fundamenta seus apontamentos observando que, apesar de as políticas 

públicas nacionais se basearem em promover a Educação Ambiental em todos os níveis 

educacionais, o seu desenvolvimento e aplicação no ensino superior ainda está muito 

conservador com propostas pontuais pouco contribuindo com o processo de ensino-

aprendizagem na formação real do professor.  

De acordo com Flick, no panorama atual, a Educação Ambiental tem papel pre-

ponderante, tanto em relação às propostas de gestão educacional e do meio ambiente, 

quanto em políticas públicas e conhecimentos inerentes à temática, na releitura, no re-

pensar das atitudes de ordem e valores individuais e coletivas.   
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No entanto, é preciso definir qual a sua função na educação, na sociedade, na po-

lítica, na indústria, enfim, para que assim se torne possível buscar os meios para contri-

buir na formação do professor que irá promover, divulgar e instigar a formação do estu-

dante e o futuro cidadão–profissional, desenvolvendo uma consciência ambiental. 

 

O advento e integração da Educação Ambiental na escola só se tornarão 
possíveis fundamentados em ações pontuais capazes de se adequarem, 
de forma sistêmica e racional, que atinjam os fins em relação às deman-
das, através de contextos metodológicos de ensino. A Educação Ambi-
ental precisa ter definida o seu lugar nos parâmetros curriculares brasilei-
ros, para dizer a que veio e o que pretende: não somente se ocupar do 
ensino sobre a natureza, porém, para educar “com” e “para” a natureza 
(FLICK, 2011). 

 
 

Para ampliar a visão, conceituação de Educação Ambiental e legitimar a impor-

tância de sua presença nos novos programas educacionais, será apresentado no próximo 

capítulo um paralelo sobre a educação atual, a necessidade de quebrar os paradigmas 

existentes e descobrir um novo horizonte cheio de perspectivas novas sobre o que se 

propunham os antigos paradigmas, através do ensino tradicional e o que se espera hoje 

dos professores, frente às novas realidades. 

 

 

 



15 

 

 

2. REFLETINDO SOBRE EDUCAÇÃO E MODELOS PARADIGMÁTICOS  
 

Este capítulo aborda as transformações de nossa sociedade em relação aos anti-

gos e novos modelos paradigmáticos e também promover uma reflexão sobre a Educa-

ção e o que se espera dos professores, frente às novas necessidades educacionais. 

 O Brasil e o mundo passam hoje por mudanças em todos os setores da socieda-

de e na educação encontram-se também mudanças em relação aos seus objetivos, pro-

cedimentos e ao aprender.  

Em anos anteriores, os professores formavam seus alunos para ingressarem co-

mo trabalhadores na sociedade, para serem “operadores de máquinas”, conforme nos 

indicam os antigos paradigmas, segundo Litto (1999:99) apud Oliveira, B. V. (1999): 

 

Na concepção tradicional de Educação, o aluno vem até a escola com a 
cabeça essencialmente vazia e cabe à escola nela colocar um conjunto 
de conhecimentos fatuais e habilidades intelectuais, testando periodica-
mente a aquisição desses conhecimentos por meio de provas e exames. 
As habilidades intelectuais mais valorizadas são a linguística (capacida-
de de ler, compreender e escrever textos) e a lógico-matemática (capa-
cidade de processar informação quantitativa), porque são essas as ne-
cessárias para se obter emprego na indústria e no comércio, para onde a 
maior parte dos alunos é destinada na Era Industrial (...). 

 

Nesta época, o professor era o dono do saber e os alunos, ouvintes passivos, 

tendo como obrigação ouvir e memorizar todas as informações advindas durante a aula. 

Os anos se passavam e os alunos concluíam sua formação para ingressarem no merca-

do de trabalho, sem necessidade de novos estudos. 

Hoje, não mais é aceita esta prática educacional, visto que o mercado de trabalho 

tem novas exigências e necessidades em relação à formação do indivíduo.  

Posteriormente veremos o que nos sugerem os novos paradigmas, sendo oportu-

no, neste momento, conceituar primeiro, o termo Educação, como veremos a seguir. 

De acordo com a definição do próprio Dicionário Aurélio, Educar significa, “promo-

ver a educação de alguém; ou de si mesmo; instruir (-se); e instruir significa informar; 

receber informação”.  

Segundo Grinspun (1999:31): 

 

(...) Etimologicamente, educação provém de dois vocábulos latinos – 
educare e educere -, tendo o primeiro o significado de orientar, nutrir, 
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decidir num sentido externo, levando o indivíduo de um ponto onde ele 
se encontra para outro que se deseja alcançar; educare se refere a pro-
mover o surgimento de dentro para fora das potencialidades que o indi-
víduo possui. Geralmente, trabalha-se mais o conceito de educare do 
que o de educere, favorecendo o primeiro conceito no estabelecimento 
de currículos e programas atualizados e significativamente coerentes. 

 

Para o prof. Newton Sucupira (1980:28) apud Grinspun (1999:37); a definição 

de Educação está ligada ao seu “dever ser” que nos remete ao termo “conduzir” e “deixar 

crescer”: 

 

(...) as atividades intencionalmente exercidas sobre o desenvolvimento 
de uma personalidade com o objetivo de promover e ativar processos de 
aprendizagem que conduzem a disposições, atitudes, capacidades e 
formas de comportamento consideradas úteis e valiosas pela sociedade 
(SUCUPIRA, 1980, p.28; apud GRINSPUN, 1999, p.37). 

 

Segundo Moran, (2000:12), ensinar e aprender são grandes desafios, particu-

larmente nos dias atuais, visto que estamos passando “do modelo de gestão industrial 

para o da informação e do conhecimento”. 

 

Há uma preocupação com ensino de qualidade mais do que com educa-
ção com qualidade. Ensino e educação são conceitos diferentes. No en-
sino organiza-se uma série de atividades didáticas para ajudar os alunos 
a compreender áreas específicas do conhecimento (ciências, história, 
matemática). Na educação o foco, além de ensinar, é ajudar a integrar 
ensino e vida, conhecimento e ética, reflexão e ação, a ter uma visão de 
totalidade. Educar é ajudar a integrar todas as dimensões da vida, a en-
contrar nosso caminho intelectual, emocional, profissional, que nos reali-
ze e que contribua para modificar a sociedade que temos.  
Educar é colaborar para que professores e alunos – nas escolas e orga-
nizações – transformem suas vidas em processos permanentes de 
aprendizagem. É ajudar os alunos na construção da sua identidade, do 
seu caminho pessoal e profissional – do seu projeto de vida, no desen-
volvimento das habilidades de compreensão, emoção e comunicação 
que lhes permitam encontrar seus espaços pessoais, sociais e profissio-
nais e tornarem-se cidadãos realizados e produtivos. 
Ensinar/educar é participar de um processo, em parte, previsível – o que 
esperamos de cada criança no fim de cada etapa – e, em parte, aleató-
rio, imprevisível (...). 
Ensinar é um processo social (inserido em cada cultura, com suas nor-
mas, tradições e leis), mas também é um processo profundamente pes-
soal: cada um de nós desenvolve um estilo, seu caminho, dentro do que 
está previsto para a maioria. A sociedade ensina. As instituições apren-
dem e ensinam. Os professores aprendem e ensinam (MORAN, 2000, 
p.12). 
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De acordo com as definições anteriores, observa-se que a Educação: 

- deve ser um processo social (que envolve a cultura de cada indivíduo);  

- leva o indivíduo de um ponto onde ele se encontra para outro que se deseja al-

cançar; 

- informa e educa o indivíduo; 

- conduz e faz o indivíduo crescer; 

- ajuda a integrar o ensino e vida; 

- está vinculada ao mundo do trabalho e à prática social. 

A Educação dinâmica que se sugere vem ao encontro com as competências atu-

ais que o indivíduo precisa desenvolver, segundo o mercado de trabalho e sua vida pes-

soal. Hoje, não mais encontramos profissionais formados para ocuparem as antigas “li-

nhas de montagem”. O mercado solicita um profissional dinâmico, criativo, participativo, 

inovador, que crie novas soluções para problemas e tome decisões de forma autêntica.  

Precisamos ensinar nossos alunos a pensar livremente, de forma que a educação 

contribua com o crescimento e desenvolvimento da sociedade. A Educação não pode 

ficar de fora da sociedade, ela deve sim, compreender as mudanças que estão ocorren-

do, para traçar os objetivos educacionais em relação a quem queremos formar, como 

formar, o que formar e para que formar. 

Estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394, de 20 de 

Dezembro de 1996: 

 

Art.1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais. 
§ 1º Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predomi-
nantemente, por meio de ensino, em instituições próprias. 
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 
prática social. 

 

Segundo o Artigo 2º Dos Princípios e Fins da Educação Nacional: 

 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de li-
berdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o ple-
no desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cida-
dania e sua qualificação para o trabalho (...) (LDB, 1996). 
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Sobre os artigos 1º e 2º desta Lei, questiona-se se realmente a população caren-

te, que normalmente tem acesso à educação oferecida pelo Estado, tem recebido tal for-

mação. Salvo exceções, de algumas instituições onde empresas particulares financiam 

projetos educacionais, em sua grande maioria encontramos um ensino deficiente, visto a 

falta de formação dos professores, falta de vagas para crianças, falta de salário compatí-

vel e digno pelo trabalho desenvolvido, falta de segurança nas escolas, onde muitas ve-

zes as aulas são interrompidas por este fator, falta de um objetivo coerente por parte das 

crianças (famílias), que muitas vezes frequentam as escolas apenas para terem merenda 

escolar, entre outros. 

Todas as crianças de hoje serão os trabalhadores de amanhã, indiferente se elas 

frequentarem escolas da rede pública ou particular. 

Para estas e outras questões, a pesquisadora faz uma reflexão sobre a proposta 

dos novos paradigmas educacionais, que vem ao encontro com as necessidades atuais, 

referente à formação de futuros profissionais.  

 

O antigo paradigma educacional tornou-se incapaz de lidar com as cons-
tantes mudanças ocorridas na sociedade nos últimos vinte ou trinta anos 
(...) Litto, 1999:100, apud Oliveira, B. V.(1999).  
 

 

Atualmente, com a velocidade na informação e a adaptação do mundo profissional 

se apresentando de forma cada vez mais individualizada, através de contratos de curta 

duração, free lancers e reciclagem constante de funcionários, consequentemente propor-

cionou uma competição mais acirrada dentro do mercado de trabalho, onde a qualidade 

do potencial e a rapidez na entrega geram o lucro para a empresa. 

Desta forma, está se desenvolvendo um novo formato de ambiente educacional, 

com toda a tecnologia disponível para usufruto dos alunos e professores, possibilitando o 

máximo de comunicação e acesso à informação interna e externa à Instituição de Ensino, 

onde o aluno é avaliado em sua capacidade individual, com uma visão holística por parte 

dos professores sobre o conhecimento humano e do universo natural. 

O professor está assumindo gradativamente uma parceria junto ao aluno em bus-

ca da informação e da verdade, aumentando assim a participação ativa do aluno, incenti-

vando-o ao seu próprio ritmo de motivação ao aprendizado, dentro do assunto que lhe 

interessa.   

É necessário que os professores façam uma reflexão profunda sobre esta propos-

ta dos novos paradigmas; por este motivo, tomou-se o cuidado de relatar na íntegra esta 
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referência, visto também o quanto é difícil sensibilizá-los, para adquirirem uma nova pos-

tura educacional.  

É preciso transformar a forma pela qual os alunos continuarão recebendo infor-

mações e principalmente capacitar os professores para prepararem nossos futuros cida-

dãos de forma prática e com conhecimentos necessários para sua vida.  

 

A educação vai propiciar ao aluno as condições para o domínio do co-
nhecimento e da ciência. A educação irá funcionar como a mola propul-
sora das condições necessárias para o aluno adquirir aquele domínio 
(GRINSPUN, 1999, p.45). 

 

Alguns aspectos que são apontados na proposta dos novos paradigmas estão 

longe de ser alcançados por nossas escolas/professores, ora por motivos financeiros, ora 

por questões paradigmáticas. Mas ao que se refere à iniciação da educação ambiental já 

ocorre vagarosamente em algumas instituições educacionais, apontando a necessidade 

de termos professores capacitados para serem formadores de cidadãos críticos e consci-

entes da importância de investir e desenvolver práticas voltadas à preservação e conser-

vação do planeta. 

 

A necessidade de abordar o tema da complexidade ambiental decorre da 
percepção sobre o incipiente processo de reflexão acerca das práticas 
existentes e das múltiplas possibilidades de, ao pensar a realidade de 
modo complexo, defini-la como uma nova racionalidade e um espaço 
onde se articulam natureza, técnica e cultura. Refletir sobre a complexi-
dade ambiental abre uma estimulante oportunidade para compreender a 
gestação de novos atores sociais que se mobilizam para a apropriação 
da natureza, para um processo educativo articulado e compromissado 
com a sustentabilidade e a participação, apoiado numa lógica que privi-
legia o diálogo e a interdependência de diferentes áreas de saber. Mas 
também questiona valores e premissas que norteiam as práticas sociais 
prevalecentes, implicando mudança na forma de pensar e transformação 
no conhecimento e nas práticas educativas (JACOBI, 2003). 

 

 

Após a reflexão sobre os antigos e novos paradigmas proposta neste capítulo, a 

autora apresenta nas próximas linhas um caminho/proposta de trabalho a ser seguida 

para a formação continuada dos professores na área de Educação Ambiental e de novas 

práticas sustentáveis. 
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3. CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

 

Em tempos que a informação assume um papel cada vez mais relevante, a edu-

cação para a cidadania motiva e sensibiliza as pessoas para a defesa da qualidade de 

vida. 

Nesse sentido cabe destacar que a educação ambiental assume cada vez mais 

uma função transformadora, na qual a co-responsabilização dos indivíduos torna-se um 

objetivo essencial para promover um novo tipo de desenvolvimento – o desenvolvimento 

sustentável. Entende-se, portanto, que a Educação Ambiental é condição necessária pa-

ra modificar um quadro de crescente degradação socioambiental. Além disso, é mais 

uma ferramenta de mediação entre culturas, comportamentos e interesses de grupos 

sociais para a construção das transformações desejadas.  

De acordo com JACOBI (2003), o professor tem a função de ser o mediador na 

construção de referenciais ambientais e deve saber usá-los como instrumentos para o 

desenvolvimento de uma prática social centrada no conceito da natureza. 

O professor deve ser formado a seguir com Educação Ambiental, utilizando–se de 

propostas pedagógicas práticas, centradas na conscientização do indivíduo, proporcio-

nando mudança de comportamento, desenvolvimento de novas competências, capacida-

de de avaliação, ética e promovendo a participação dos educandos em projetos relevan-

tes à comunidade. 

 

A Educação Ambiental é originária da necessidade de se contestar a cri-
se da educação. É inquestionável que, algo está fora da ordem no pro-
cesso de formação dos cidadãos. Como formar cidadãos atuantes e que 
façam valer seus direitos? Como educar para se ter audácia de dar um 
basta aos processos que aviltam e degradam a natureza e que superdi-
mensionam a desigualdade entre os atores sociais? E por outro lado: 
como capacitar um professor para assumir essa postura? (FLICK, 2011). 

 
 

É preciso ter nos currículos escolares de formação de professores, as práticas 

pedagógicas que permitam a adaptação desse novo profissional, com estratégias educa-

cionais mais dinâmicas, lúdicas e de socialização.  

O desenvolvimento de práticas ambientais deve seguir o caminho da inovação, 

como uma busca da compreensão dos novos papéis e funções que o homem tem na 

sociedade, procedente das novas necessidades ambientais e de preservação do ecossis-

tema e das relações sociais. O professor deve saber motivar o seu futuro educando pra 
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que esse conheça o valor da sua importância em contribuir para a sustentabilidade do 

planeta e a capacidade dele de poder transformar e criar novos horizontes pra si mesmo 

e para o entorno aonde vive. O professor é o mediador de seus alunos e o facilitador de 

um novo saber. 

É preciso redefinir os currículos para preparar esse “novo professor” para uma re-

alidade eminentemente inédita no Brasil e no mundo.  

O professor deverá ser um gestor que, junto com seus alunos, visualize novas 

formas de viver focando a sustentabilidade da humanidade e planeta, concebendo estra-

tégias de consumo, incentivando a utilização de matérias que não agridam a natureza e 

impulsionando um descarte inteligente “verde”.  

Nesse momento, é interessante salientar que é preciso investir na formação dos 

professores na área ambiental – sustentabilidade, sendo o desenvolvimento desse traba-

lho para todos os profissionais de educação que trabalham em qualquer nível, isto é, esta 

pesquisa prevê a nova mudança paradigmática para docentes que atuem em educação 

infantil até a graduação e pós – graduação.  

Os professores devem estar preparados para serem os mentores, incentivadores 

e formadores de novos cidadãos – futuros profissionais. Esse trabalho inicia-se logo na 

Educação Infantil e segue sem período para terminar, porque um profissional é formado 

em sua vida inteira. 

Para que a transformação ocorra, temos que pensar em algumas realidades na 

área de formação: 

A) Como capacitar os professores que já estão formados e atuando na área? 

B) Como capacitar os futuros profissionais que ainda estão em formação? 

Esta pesquisa aborda a formação daqueles docentes que já estão atuando na 

área e possuem a graduação opção “a”; mesmo porque, no caso da pergunta “b”, acredi-

ta-se que os currículos de graduação devam ser revistos para ofertarem a competência 

necessária para que esses futuros profissionais consigam transformar seus alunos em 

cidadãos “verdes”, conscientes e criadores de ideias sustentáveis.   

Para tal formação, devem–se prever algumas questões, tais como: 

- Qual a cultura pessoal desse futuro professor?  

- Como desenvolver a visão crítica para a Educação Ambiental? 

- Como ofertar a prática da Educação Ambiental? 
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 Para formação desejada é necessário criar situações práticas em Educação Am-

biental que possam sensibilizar o professor a tal ponto que sua história de vida seja criti-

cada e ele docente, inspirado a modificar a sua conduta e forma de ver o planeta. É o 

repensar para um novo mundo a quebra de paradigmas. 

A autora investe na ideia de trabalhar nessa formação através da vivência–prática, 

ofertando e investindo em criação de projetos educacionais, nos quais os professores, 

juntos com seus alunos, comecem a analisar a sua própria comunidade e possibilidades 

de melhorias para o entorno.  

Importante apresentar realidades - projetos de outras comunidades para que to-

dos possam visualizar o que é possível desenvolver em seus respectivos planos de ação 

e terem informações e referenciais sobre o que o mundo está fazendo. 

Para essas novas práticas, deve–se incentivar a formação de parcerias com Pre-

feituras, Instituições não-governamentais, Empresas Privadas, Instituições Educacionais, 

Pesquisadores e outras empresas ou profissionais que possibilitem o desenvolvimento 

dos projetos, auxiliando na formação do grupo e estímulo na geração de ideias possíveis 

de serem executadas. Como as questões ambientais e as novas práticas são uma área 

nova para os professores, é necessária a orientação de outros profissionais da área am-

biental, para que o grupo tenha sucesso e interesse em abordar as novas causas.  

Essa parceria com profissionais da área ajudará na elaboração dos novos concei-

tos em Educação Ambiental, investindo na formação teórica do grupo de docentes; pos-

sibilitando o desenvolvimento, criação e fomentação das novas práticas e gestão ambien-

tal.  

Para ilustração e corroboração desse estudo, no próximo capítulo será apresenta-

do um case de sucesso que compõe um projeto em Educação Ambiental para a forma-

ção de professores em escola pública. 

A ideia é um plano de ação – uma estratégia para a formação continuada dos pro-

fissionais da área educacional, visando legitimar as sugestões apresentadas.   
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4. REGISTROS DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA: 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES (EDUCAÇÃO CONTINUADA) 

 

CASE I 

 

Autoria: Rafael Angel Torquemada Guerra, Francisco José Pegado Abílio e Francisco Neidi-

naldo Frutuoso de Arruda. 

Local: Universidade Federal da Paraíba – UFPB. Município de Cabedelo, Paraíba, Brasil 

Proposta: Gerar competências no tratamento da questão ambiental através da Educação 

Ambiental na rede pública de ensino do município de Cabedelo, na perspectiva da forma-

ção continuada dos professores e da sustentabilidade local. 

Metodologia: O projeto está sendo desenvolvido em cinco escolas da rede pública munici-

pal do ensino fundamental (1ª à 8ª séries), as quais estão implantando Projetos de Educa-

ção Ambiental na sua prática educacional, conforme descrito abaixo: 

 

Diagnose do âmbito esco-
lar e análise da prática 
educativa dos professores 

 
Utilizando a observação in loco, foram realizadas entrevistas e apli-
cados questionários sobre as condições de trabalho e o perfil dos 
docentes, diagnosticando os principais problemas e definindo po-
tencialidades da escola e do seu entorno. 
 

Análise do Livro Didático 
de Ciências e Geografia 

Uma vez que a temática ambiental, de maneira geral é tratada ape-
nas nos livros de Ciências e/ou Geografia, foi feito uma análise 
crítica dos conteúdos de Meio Ambiente e Educação Ambiental nos 
livros adotados pelas escolas, baseando-se nos critérios estabele-
cidos pelo PNLD 2004 (Programa Nacional do Livro Didático). 

Mini-curso Pedagogia de 
Projetos e Educação Am-
biental 

 
Elaborado pela equipe e desenvolvido na Secretaria de Educação 
em que foram fornecidos subsídios para a elaboração e implemen-
tação das fases e etapas de projetos ambientais no âmbito escolar 
assim como, desenvolver potencialidades e a formação continuada 
dos professores. 

Oficina Pedagógica de 
Produção de Textos 

Os professores de cada série desenvolveram com seus alunos a 
técnica da produção de textos referentes à temática do projeto de 
Educação Ambiental adotado pela escola. 

Produção e aplicação de 
cartilhas com temas ambi-
entais 

 
A equipe do LEAL – Laboratório de Educação Ambiental Lúdica da 
UFPB já tinha produzido uma cartilha sobre a temática do mangue-
zal, a qual foi aplicada nas turmas de 1ª à 4ª séries do ensino fun-
damental e produzirá outras em colaboração com os alunos da 5ª à 
8ª séries. 
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Oficina de Teatro de Bo-
necos 

Foram desenvolvidas juntamente com os professores várias ativi-
dades com a temática ambiental através do uso de bonecos de 
fantoches. Para tanto, tivemos a colaboração de especialistas que 
desenvolveram com os professores, técnicas de confecção, mani-
pulação e dramatização na área de fantoches. 

 

Resultados e discussão: Os professores somente se sentirão parte da pesquisa educaci-

onal, uma vez que fizerem parte também dos resultados dessas pesquisas. Uma maneira 

de se chegar a isso é ter o próprio professor da escola alvo do projeto como pesquisador-

colaborador. A seguir, são mostrados os resultados das atividades realizadas: 

 

Diagnose dos docentes e análise de sua prática educativa 

Nível de ensino dos profes-
sores pesquisados 

 
Dos professores que fizeram parte da pesquisa (54 no total), 39 
possuem curso superior, 12 já fizeram um curso de especializa-
ção, nove estão cursando uma faculdade e apenas seis possu-
em o magistério, com uma média de 10 anos no total de atuação 
na área de ensino. 
 

Consciência ambiental dos 
professores 

Constatou-se de um modo geral que os professores apresentam 
Concepções de Meio Ambiente (de acordo com a tipologia de 
SAUVÉ, 1997) como Lugar para Viver (59,25%), como Natureza 
(25,92%) e como Biosfera (12,96%). 

Quem deve abordar o tema 
“Meio Ambiente” nas salas de 
aula 

41 professores enfatizaram que “todos somos responsáveis por 
esta questão”; quatro professores comentam que o tema deveria 
ser abordado apenas pelo professor de Ciências, pois “envolve 
todo meio em que vivemos” e “está apto e entende o assunto 
em questão”. 

Opinião dos professores so-
bre a temática “Meio Ambien-
te” nos alunos 

50 docentes desenvolvem a temática, afirmando que “as crian-
ças estão em formação e precisam formar conceitos. A escola 
faz parte do meio ambiente, portanto é uma necessidade traba-
lhar o tema”; “Trabalho quase todos os dias abordando o tema, 
debatendo, para que o educando tire suas dúvidas e ajude na 
defesa do meio que ele vive”; “Para informar os cuidados que 
devemos ter para preservar a nossa natureza, o ar que respira-
mos, a água que bebemos, a nossa alimentação” e apenas três 
professores afirmaram que não trabalham a temática na sala de 
aula. 

O que é a Educação Ambien-
tal na visão dos professores 

 
26 professores enfatizaram “Meio de Conscientização”, 11 “Pre-
servação do Meio Ambiente”, 4 “Respeito à Natureza”, 4 “Estudo 
do Meio Ambiente” e 9 professores apresentaram outras defini-
ções de forma desconexa. 
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Tipos de atividades sobre 
Educação Ambiental que os 
professores desenvolvem 
nas salas de aula 

41 professores afirmam que praticam “além da conscientização, 
reaproveitamento ao máximo do material utilizado, coleta de 
garrafas, coleta de lixo”; “Projeto água. Não poluir o mar e os 
rios para nossa sobrevivência e conservação do meio ambien-
te”; “Projeto natureza. Não tocar fogo nas matas, não jogar lixo 
nas ruas e rios, mares. Colocar lixos sempre em sacos. Não 
fazer desmatamento”, já 13 professores não desenvolvem ativi-
dades referentes à Educação Ambiental. 

Qual o papel da Educação 
Ambiental na solução de 
problemas ambientais 

33 professores responderam “meio de conscientizar” e “meio de 
preservação do Meio Ambiente em geral,” 8 professores res-
ponderam “educar sobre o Meio Ambiente”, “educação em geral” 
e “desenvolver soluções” e 9 deram respostas desconexas ou 
não responderam. 

 

Análise do livro didático de Ciências 

Obras analisadas 

Foram analisadas 12 obras e, destas, 83% (10) não apresentam 
capítulos específicos sobre Meio Ambiente e Educação Ambien-
tal e apenas 2 (17%) desenvolvem o tema em capítulos. Mas é 
importante salientar que 8 desenvolvem as temáticas ambientais 
ao longo do livro. 
Através da análise dos conteúdos sobre meio ambiente, pode-
mos classificar nas seguintes categorias de SAUVÉ (1997): co-
mo Natureza (4 livros), como Lugar para Viver (2 livros), como 
Projeto Comunitário e como Recurso (1 livro cada). 

Temas “Meio Ambiente” e 
“Educação Ambiental” nos 
livros didáticos de ciências 

De uma maneia geral, nos livros didáticos de ciências os temas 
sobre Meio Ambiente e Educação Ambiental são tratados de 
forma superficial. A prática pedagógica requer um caminho bas-
tante complexo, envolvendo um plano da reflexão e das experi-
ências adquiridas mediantes a realização de certos projetos 
experimentais, tendo como suporte um rico potencial metodoló-
gico e materiais didáticos auxiliares (SATO, 2002). 

 

Minicurso: A pedagogia de projetos e a Educação Ambiental 

Participação e Temas 

Foram formadas as equipes das cinco escolas selecionadas, as 
quais apresentaram como propostas de projetos para serem de-
senvolvidos nas escolas os temas “Lixo”, “Mata” e “Praia”, para as 
escolas de 5ª a 8ª séries e “Manguezal” para as 2 escolas de 1ª a 4ª 
séries. 

Período de duração 
Cada um dos projetos, que tiveram sua execução iniciada em feve-
reiro de 2005 e término previsto para novembro do mesmo ano. 
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Projeto Lixo 

Objetivos 

 
Contribuir para a formação dos docentes e discentes conscientes 
de problemas ambientais como o do lixo, comprometidos com a 
qualidade de vida de hoje e das gerações futuras, para que possam 
atuar como multiplicadores na defesa do meio ambiente e na con-
quista dos direitos e na prática dos deveres dos cidadãos. 

Atividades desenvolvidas 

Histórias e cartilhas infantis sobre o Lixo; discussões sobre o pro-
blema do lixo no ambiente; produção de ilustrações e mensagens 
sobre a Literatura Infantil lida; observação do ambiente no entorno 
da escola; concurso de mensagens: tema “o Lixo no Renascer II”; 
vídeos sobre o problema do Lixo no ambiente; observação dos 
tipos de lixo produzidos na escola, seguido de coleta e separação 
nos recipientes adequados; dinâmicas envolvendo a separação de 
materiais recicláveis; entrevistas com a população do bairro e a 
produção de texto sobre as entrevistas realizadas; construção de 
gráficos com os dados da pesquisa realizada no bairro; resolução 
de problemas matemáticos sobre o tema do projeto; teatro de bo-
necos; confecção de fantoches a partir de materiais recicláveis e 
montagem da peça teatral com bonecos; oficinas de reaproveita-
mento de materiais (lixo); montagem de maquetes (modelo tridi-
mensional); caminhada de sensibilização pela comunidade, aler-
tando quanto aos problemas causados pelo lixo no ambiente (car-
tazes, faixas, coleta seletiva). 

 

Projeto Mata 

Objetivos 

Promover o conhecimento do Meio, oportunizando um melhor rela-
cionamento entre as pessoas e o meio em que vivem na busca da 
promoção e construção da cidadania; reconhecer e respeitar o am-
biente de vivência, promovendo a auto estima social, propiciando 
um melhor relacionamento entre a comunidade e os membros que 
a integram; motivar a criatividade, despertando o interesse para as 
mudanças necessárias, melhorando o ambiente que compartilham; 
reaproveitar os recursos disponíveis na Comunidade, reconhecen-
do a importância e a valorização da Mata do Estado no bairro. 

Atividades desenvolvidas 

Oficina de Textos ilustrativos para o desenvolvimento da cartilha; 
Elaboração de folder conscientizando a população do perigo que o 
lixo causa a saúde e agressão à mata; Adoção de uma área da 
escola, praça, canteiro do bairro e igreja para o plantio de árvores 
frutíferas e acompanhar seu crescimento; Concurso de redação e 
poesia; Leitura de gráficos (matemática); Pesquisa sobre o meio 
ambiente; Leitura e interpretação de textos relacionados ao desma-
tamento; Relatórios; Confecção de maquetes; Oficinas de recicla-
gem; Apresentação de vídeos e leitura de paisagem da Mata Atlân-
tica; Confecção de painéis educativos; Observação em loco da área 
estudada através de excursões; entrevistas, seminários e debates; 
Atividades lúdico-pedagógicas; Caminhada Ecológica percorrendo 
vários bairros da cidade, alertando a população para os problemas 
encontrados na Mata Atlântica. 
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Projeto Manguezal 

Objetivos 

Despertar a importância do mangue para a comunidade do Jardim 
Manguinhos (Cabedelo, PB); Reconhecer a importância do mangue 
como fonte de sobrevivência; Observar a destruição e poluição do 
mangue; Desenvolver nos alunos procedimentos e atitudes de res-
peito e conservação do meio ambiente. 

Atividades desenvolvidas 

Visitas ao manguezal identificando os principais problemas de polu-
ição; entrevistas com as famílias dos alunos que vivem e utilizam os 
recursos do manguezal; distribuição de panfletos construídos pelos 
alunos; caminhadas ecológicas informando sobre a necessidade da 
conservação do manguezal; construção de livretos informativos 
sobre os problemas do manguezal; palestras proferidas para alunos 
e pais; confecção de um jornal sobre o tema para distribuí-lo na 
comunidade; atividades lúdicas pedagógicas com a temática do 
manguezal e a aplicação da cartilha educativa. 

 

Projeto Praia 

Objetivos 

Promover a sensibilização de toda a comunidade escolar para a 
conservação do ambiente escolar e da Praia do Poço através do 
reconhecimento dessa área como fonte de vida e trabalho; identifi-
car os tipos de resíduos colocados de forma aleatória na área do 
projeto; envolver a comunidade escolar no trabalho de valorização 
da limpeza ambiental; desenvolver nos alunos o senso reflexivo-
crítico sobre a problemática ambiental; implementar no projeto ati-
vidades que demonstrem a mudança comportamental dos alunos; 
incentivar a participação dos alunos como agentes multiplicadores 
do trabalho de limpeza ambiental; produzir uma cartilha sobre a 
conservação da Praia do Poço. 

Atividades desenvolvidas 

Visitas à praia com a aplicação de questionários para diagnosticar 
sua realidade; filme “O dia depois de amanhã”; produção de painéis 
informativos sobre conservação ambiental; exposição de trabalhos; 
produção de desenhos para a cartilha educativa; oficina de confec-
ção de bonecos para uso em dramatizações dos temas ambientais 
locais. 

 

Oficina pedagógica de produção de textos 

Objetivos 

Como modalidade didática, as oficinas pedagógicas, na sala de 
aula proporcionam a construção de conhecimentos coletivos a partir 
de situações vivenciadas pelos participantes, assim como possibili-
ta aprofundar a reflexão sobre a educação, a escola e a prática que 
nela se efetiva (ABÍLIO, 2005a). Voltados para o estudo das ques-
tões ambientais, alguns autores têm proposto o termo “Oficinas 
Ecológicas” tendo por objetivo principal a intenção viva da desco-
berta, por parte de todos, pensando, fazendo, criando, experimen-
tando e discutindo (ANDRADE et al., 1996). 
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Atividades desenvolvidas 

Os alunos da 8ª série produziram também textos e desenhos sobre 
os temas praia, mata e lixo. Os mais significativos foram seleciona-
dos para compor uma cartilha educativa que já está sendo traba-
lhada em sala de aula com eles. 
Por outro lado, os professores, como parte integrante dos projetos, 
estão levando seus alunos para realizarem aulas práticas na praia, 
na mata e no entorno da escola com o intuito de identificarem ali, os 
problemas ambientais elencados pela comunidade escolar. 

 

Atividades lúdico-pedagógicas 

Objetivos Dinamização das atividades e maior motivação na participação da 
comunidade escolar. 

Atividades desenvolvidas 

Foram desenvolvidas, junto com os professores e alunos das esco-
las alvo do projeto, oficinas de produção e manipulação de bone-
cos, peças teatrais, dinâmicas de grupo, músicas, vídeos educati-
vos, atividades com desenhos, concurso de paródias, gincanas, 
produção de recursos didáticos (murais e modelos). 

 

Conclusões dos autores do projeto: as escolas como um todo, corresponderam de forma 

satisfatória à proposta do projeto e, de maneira geral, os próprios alunos se engajaram 

nela vislumbrando desde já, uma continuidade do mesmo; a “sensibilização ambiental” 

com temas de relevância para o município como Lixo, Praia, Manguezal e Mata, foi pro-

movida e acreditamos que o projeto contribuiu para a formação de multiplicadores sobre 

as questões ambientais urgentes na localidade. Constatamos uma rica produção de ma-

teriais instrucionais e educativos com a participação dos alunos e professores o que de 

certa forma contribuiu para o sucesso do projeto; Percebemos que, a partir do desenvol-

vimento das atividades lúdico-pedagógicas sobre Meio Ambiente e Educação Ambiental 

houve uma participação efetiva e que isso de certa forma contribuiu para uma aprendiza-

gem significativa dos temas ambientais. Portanto, acreditamos que o processo de forma-

ção continuada dos professores do município de Cabedelo, a partir da temática ambien-

tal, está se concretizando de fato o que vem a contribuir para a sensibilização ambiental 

dos atores sociais da escola. 

   (http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/pol/registro_projetos.pdf) 
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Case II 

 

Local 
Escola Municipal de Ensino Fundamental São Roque – Vila Pio X – mu-
nicípio de Aratiba, Distrito de Erechim, Alto Uruguai do Rio Grande do 
Sul. 

Data 

Em Outubro de 1998, os professores de doze escolas rurais e uma escola 
urbana iniciaram um programa de formação em educação ambiental, ofere-
cido pela Universidade regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 
(URI).  

Proposta 

O objetivo do trabalho, divido em quatro etapas, era auxiliar os professo-
res na construção de conhecimento sobre Educação Ambiental (E.A.) e ini-
ciá-los em um processo de pesquisa-ação da prática docente através de 
ações autônomas e responsáveis que incentivassem a inserção da E.A. no 
currículo escolar. 

Primeira etapa 

Análise da percepção de todos os professores da Rede Municipal sobre 
Educação Ambiental, necessidades e expectativas apresentadas por 
eles. 
Nesta primeira etapa do trabalho procurou-se conhecer as comunidades 
rurais, seus costumes, seus problemas e suas simbologias, reconhecen-
do que a escola não é isolada de seu entorno e as atividades em E.A 
devem buscar a aliança entre os participantes da comunidade escolar. 

Segunda Etapa 

Com a colaboração da Secretaria Municipal de Educação e a direção das 
escolas (1999), foram organizados cursos de Educação Ambiental. Os cur-
sos foram dirigidos a toda comunidade e ministrados por 38 professores 
que participaram do trabalho, como forma de entender a verdadeira neces-
sidade da conscientização em relação a E.A. 

Terceira etapa 

Nessa etapa, foram realizados seminários que tratavam dos fundamentos 
teóricos da Educação Ambiental, dos problemas ambientais locais e de 
suas possíveis soluções, além de abordar o desenvolvimento de projetos no 
espaço escolar. Os professores também foram desafiados a elaborar proje-
tos de trabalho na área de Educação Ambiental para serem desenvolvidos 
nas escolas e apresentaram as experiências que eram desencadeadas nas 
escolas, sem perder de vista a reflexão sobre o significado da prática. 

Quarta etapa 

Em 2000, professores e alunos da URI passaram a intervir mensalmente 
nas escolas, auxiliando a re-significar a prática do planejamento e a inserir 
a Educação Ambiental enquanto política efetiva das escolas. Sempre que 
necessário, os universitários da URI faziam empréstimo de fitas de vídeo, 
livros, textos, livros de histórias infantis, material para práticas experimen-
tais, entre outros. Enquanto os professores participavam do trabalho de 
formação continuada, um grupo de estagiários e voluntários dedicavam-se 
às atividades de Educação Ambiental com as crianças. 

Escola  
Destaque A escola em destaque, escolhida para servir de parâmetro para medição da 

eficácia desse trabalho localiza-se na Vila Pio X, região do Vale do Rio Dou-
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rado. Tem, atualmente, 78 alunos, de 1 a 7a série, nos períodos ma-
nhã/tarde, além de um corpo docente formado por 7 professores. Foram 
feitos vários projetos paralelos, planejados fora do horário de aula pelos 
professores, não remunerados. Tais como: Projeto Ervas Medicinais, Proje-
to Importância Histórica da Usina Hidrelétrica Itá, Projeto O Borrachudo. 
Os temas foram abordados em todas as matérias, de todas as séries. 

Considerações 
finais 

O legado que a experiência do trabalho deixou aos professores e escolas 
participantes, leva a conclusão de que a proposta do trabalho foi atingida:  
- Planejamento de atividades tornou-se constante; 
- O tema passou a ser relevante tanto para a escola quanto para toda a 
comunidade; 
- Avaliação contínua dos professores; 
- Envolvimento de toda a comunidade escolar na busca de fontes variadas 
para execução de projetos de Educação Ambiental; 
- Participação da comunidade nos projetos escolares; 
- Participação de técnicos e especialistas nos projetos da escola; 
- O tema Educação Ambiental passou a ter uma abordagem interdisciplinar; 
- Mudanças no ambiente escolar que trouxeram melhorias na qualidade de 
vida da comunidade escolar e locar. 

 

  (http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/pol/registro_projetos.pdf) 
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5. CONCLUSÃO 
 

O primeiro dever comportamental do humano coletivo na onipotente era 
da civilização técnica é o futuro dos homens e o indissociável futuro da 
natureza. Uma vez que a Terra é a morada do homem, cuja natureza 
exige sua conservação, pode-se entender ambos os inseparáveis deve-
res sob a ideia vinculante de dever para com o homem, sem com isso 
cair no reducionismo antropocêntrico. 
É flagrante a ameaça de perigo que o homem tem trazido a si próprio e a 
toda a biosfera, pelo uso arbitrário de seu poder sobre a natureza. Deve-
se fidelidade às criações da natureza, dentre as quais o homem está in-
cluído e situado no alto do cume, a fim de preservar a dignidade da 
mesma.  
Se existe o desejo de que a vida siga seu curso atual, deve-se estar 
atento à ameaça que se vive de uma catástrofe universal iminente. O pe-
rigo procede das desmedidas proporções da civilização científico-
técnico-industrial (NEVES, 1999, p.177; apud GRINSPUN, 1999). 

 
 

Partindo da ideia, de Castanheira das Neves, questiona-se: que tipo de cidadão 

queremos formar? Que futuro queremos oferecer a esta nação? Como formar um cida-

dão crítico e consciente de qual é o seu papel na sociedade?  

Acredita-se que poucos devam saber as respostas destas perguntas, mas através 

desta pesquisa, pode-se concluir que a sociedade passa por mudanças significativas, 

que interferem diretamente na postura educacional vigente, oferecida aos futuros cida-

dãos. Deve-se entender as mudanças da sociedade, para traçar os objetivos sobre o que 

queremos de nossos alunos e de seus respectivos docentes e quais habilidades e com-

petências necessárias para a formação do indivíduo deste novo milênio. 

Espera–se também do novo cidadão que ele tenha a capacidade de desenvolver 

conhecimentos para a preservação do planeta, que adquira práticas sustentáveis para 

remediar o que já foi destruído e que crie estratégias para o uso de novos materiais que 

não destruam a natureza.  

Mas para a formação desse novo ser, é necessário que os professores sejam 

formados continuamente com competências em Gestão Ambiental, que ele participe de 

programas de formação que irão oferecer subsídios para a construção do novo saber e 

na aquisição da nova postura metodológica.  

Segundo Grisnpun (1999, p.32): 

 

(...) O desenvolvimento de uma sociedade não consiste num simples 
movimento linear da mesma, mas na realização de um projeto em que 
haja interiorização na consciência dos que a integram e, também, na sua 
viabilidade, através dos instrumentos que esta consciência promove. Es-
te é o papel da educação: participar da realização desse projeto. 
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O professor deve estar cada vez mais preparado para reelaborar as informações 

que recebe e, dentre elas, as ambientais, a fim de poder transmitir e decodificar para os 

alunos a expressão dos significados sobre o meio ambiente e a ecologia nas suas múlti-

plas determinações e intersecções.  

Através das múltiplas disciplinas, cabe ao docente levar à comunidade escolar os 

problemas sócio-ambientais e com eles a criação de projetos e parcerias que promovam 

a reflexão, crítica e desenvolvimento de estratégias que preservem o entorno da região 

aonde vivem e, consecutivamente, o planeta. 

Não se pode negar que as preocupações sócio-ambientais aumentaram nos últi-

mos anos e estão na base da opinião pública. A sustentabilidade é uma resposta das 

empresas às demandas sociais.  

Por isso, os empreendimentos de países em desenvolvimento não devem consi-

derar a sustentabilidade como um risco para seus negócios, pelo contrário, a prática da 

sustentabilidade pode contribuir para diminuir os riscos e ampliar o acesso aos mercados 

e ao capital. 

 Assim como a prática da sustentabilidade deve ser disseminada na formação do 

professor para que este possa promover a continuidade da informação e incentivo a no-

vos projetos e ideias por parte dos educandos, o mesmo deve ter competências para 

trabalhar com Educação Ambiental para que tenha êxito nas novas propostas de Gestão 

Ambiental. 

Os cases apresentados servem de exemplo de experiências que ocorreram para a 

capacitação de professores – formação continuada em Educação Ambiental. O trabalho 

prático se faz necessário para o desenvolvimento de novas competências na área e for-

mação do Gestor Ambiental – multiplicador. Através dos projetos realizados junto aos 

alunos, os mesmos conseguem descobrir o verdadeiro caminho para o desenvolvimento 

de novas práticas.  

A formação de parcerias com governo, prefeituras, instituições privadas ou não, 

Universidades e até outros países, faz-se necessário para melhoria e continuidade dos 

projetos.  

A participação da sociedade também é uma questão importante para se pensar, 

porque será através dela e com a presença de todos que poderemos ter melhorias signi-

ficativas na formação das pessoas, sustentabilidade das comunidades e consecutivamen-

te, do planeta.  
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A necessidade de uma crescente internalização da problemática ambien-
tal, um saber ainda em construção, demanda empenho para fortalecer 
visões integradoras que, centradas no desenvolvimento, estimulem uma 
reflexão sobre a diversidade e a construção de sentidos em torno das re-
lações indivíduos-natureza, dos riscos ambientais globais e locais e das 
relações ambiente-desenvolvimento. A educação ambiental, nas suas di-
versas possibilidades, abre um estimulante espaço para repensar práti-
cas sociais e o papel dos professores como mediadores e transmissores 
de um conhecimento necessário para que os alunos adquiram uma base 
adequada de compreensão essencial do meio ambiente global e local, 
da interdependência dos problemas e soluções e da importância da res-
ponsabilidade de cada um para construir uma sociedade planetária mais 
equitativa e ambientalmente sustentável (JACOBI, 2003). 

 

Ambos os cases apresentam soluções que, comprovadamente, contribuíram para 

mudanças significativas no panorama escolar das comunidades que foram aplicados, 

além de atingir objetivos como inserir a responsabilidade ambiental no cotidiano da co-

munidade escolar. 

Baseado nos trabalhos aplicados pode-se definir um conjunto de estratégias que 

foram usadas para o aprimoramento e preparação dos professores e a forma de contri-

buição de cada uma, nos permitindo montar um cronograma que poderá ser aplicado em 

diversas escolas: 

 

1) Análise da percepção dos professores em relação à Educação Ambiental 

– Identificar necessidades e expectativas de cada um deles. Essa análise pode ser feita 

através de entrevistas individuais, com cada professor.  Além de uma análise conjunta do 

material didático já utilizado na escola, em todas as disciplinas, e elencar as oportunida-

des que os próprios professores visualizaram. É importante que esse trabalho seja de-

senvolvido com professores de todas as matérias, para que não haja dúvidas de que o 

tema Educação Ambiental pode ser aplicado não só em matérias estritamente relaciona-

das, como Ciências ou Biologia. A Educação Ambiental também deve ser aplicada em 

todas as matérias. 

Objetivo: tomar consciência das ideias e condutas próprias 

 

2) Análise do meio em que a escola está inserida – Fazer uma lista dos princi-

pais problemas ambientais que rodeiam a comunidade. Problemas em que os alunos se 

deparem diariamente, ou poderão deparar-se num futuro próximo. Ex: No caso da comu-

nidade que se refere o Case II – Por ser localizada numa área rural, próxima às áreas de 

manancial e hidrelétrica, temas como agro-ecologia x agricultura convencional; água: 
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fonte de vida e de problemas; resíduos sólidos urbanos e rurais; impactos ambientais 

gerados pela Usina Hidrelétrica e medidas para redução dos mesmos; conservação, pre-

servação e recuperação das áreas naturais, são temas fundamentais. É importante escla-

recer que inúmeros temas poderão ser abordados, mas a análise possibilita identificar 

quais temas são essenciais e não poderão faltar. 

Objetivo: Identificar os principais problemas ambientais da região para que os 

temas abordados sejam condizentes com a realidade dos alunos. 

 

3) Buscas alianças e parcerias – Iniciar essa busca entre as pessoas envolvidas 

na comunidade escolar, profissionais ou técnicos envolvidos com o tema como pais de 

alunos, parentes ou amigos, certamente é o caminho mais curto. Mas existem inúmeros 

tipos de parcerias interessantes, tais como: apoio da prefeitura, convite a profissionais 

reconhecidos como médicos, que poderiam esclarecer aos professores e crianças os 

riscos de ingestão de água contaminada. Um ambientalista que possa ensinar técnicas 

de preservação das áreas de manancial. 

Objetivo: Fazer um levantamento de profissionais qualificados que estejam dis-

postos a compartilhar conhecimento. 

 

4) Seminários, palestras e mini-cursos – Depois de feito o levantamento de 

profissionais dispostos a engajar-se com a comunidade escolar e ajudar na preparação 

desses professores, seria interessante que fosse montada uma agenda anual para esses 

eventos. A intenção é que eles sejam o mais frequente possível, ou que sejam distribuí-

dos ao longo do ano de maneira que sua periodicidade seja de, pelo menos, um tema 

(evento) por bimestre. Para esses eventos é interessante, também, que sejam apresen-

tados problemas da região e suas possíveis soluções. 

Objetivo: Tornar a “reciclagem” dos professores contínua.  

 

5) Elaboração de projetos voltados ao tema – Pelo menos uma vez ao ano es-

ses professores poderiam desenvolver um projeto interdisciplinar tendo como elo entre as 

matérias a Educação Ambiental. Nada impede, também, de que esses projetos tenham 

maior periodicidade e sejam desenvolvidos com maior periodicidade, ainda que como 

tema transversal de uma determinada matéria. 

Objetivo: Colocar todo conhecimento teórico em prática.  
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6) Desenvolver projetos que possam envolver todos – A elaboração de proje-

tos que possam envolver escola, comunidade e prefeitura trazem a todos a oportunidade 

de aprender, ajudar e levar conhecimento para dentro da casa das pessoas, como forma 

de extensão do conhecimento.  

Objetivo: Tornar o conhecimento do professor mais abrangente e desafiá-los a 

estender suas novas habilidades a toda comunidade, com forma de reforçar o aprendiza-

do. 
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