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Resumo 

Neste artigo temos como objetivo refletir sobre o papel formativo em projetos colaborativos entre 

universidade e escola, bem como as potencialidades e limites encontrados em processos de 

formação continuada voltados à Educação Ambiental. A concepção de Educação Ambiental que 

orienta o trabalho valoriza a autonomia do professor, bem como a atitude interdisciplinar, a 

flexibilização curricular e a horizontalidade na produção do saber. Como foco de abordagem são 

apresentadas propostas de ações contextualizadas, a partir de estudos locais, como mecanismos de 

desenvolvimento de conceitos, valores e atitudes para com o ambiente. As análises são baseadas 

nas experiências decorrentes de projetos de formação continuada de professores da educação 

básica, problematizando elementos inerentes aos projetos que contribuem e/ou limitam os 

processos formativos. 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Formação Continuada; Ensino-Pesquisa-Extensão. 

 

 

Abstract 

In this article we attempt to reflect on the formative role of collaborative projects between 

university and school, as well as the possibilities and limitations encountered in processes of 

continuous formation directed to Environmental Education. The conception of environmental 

education that guides the work values the autonomy of the teacher, as well as interdisciplinary 

attitude, a more flexible curriculum and horizontality in the production of knowledge. How focus 

of approach is presented the proposals of actions contextualized, from local studies, such as 

mechanisms of development of concepts, values and attitudes towards the environment. The 

analyzes are based on experiences gained in continued education programs for teachers of basic 

education, and discusses elements inherent to projects that contribute and / or limit processes. 

Keywords: Environmental Education, Continuous Formation, Teaching-Research-Extension. 
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1. Introdução 
 

O presente texto nasce da nossa necessidade de refletir sobre os trabalhos que temos 

desenvolvido no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão na perspectiva da formação 

de educadores ambientais
1
. Trata-se de uma discussão que busca destacar o papel 

formativo, político e social da universidade na formação inicial e continuada de educadores, 

mas também evidenciar a necessidade de superação da distância entre a produção científica, 

a produção acadêmica e o saber escolar. Esta preocupação tem como foco a valorização do 

saber docente e a compreensão do papel da universidade e da escola no sentido de criar 

espaços/tempos de reflexão e ação voltados à Educação Ambiental (EA).  

A Universidade é um espaço privilegiado de construção do conhecimento, responsável 

pela formação inicial dos educadores, além de participar ativamente nos processos de 

formação continuada. Baseada no tripé ensino, pesquisa e extensão, a universidade tem 

nestas modalidades um importante aporte de garantia de produção de conhecimento dentro 

e fora dela, por meio do ensino e da pesquisa, e tem na extensão universitária a modalidade 

de socialização e intercâmbio de saberes com a sociedade em geral.  

Os projetos que farão parte das reflexões neste texto sempre buscaram integrar o tripé 

ensino, pesquisa e extensão, numa perspectiva de ensino, alicerçado na pesquisa. A 

pesquisa como espaço de reflexão das atividades de ensino e extensão e como forma de 

construir novos conhecimentos, e da extensão como mediadora do ensino e da pesquisa, 

sendo a extensão um processo educativo, cultural e científico, visando à relação 

transformadora entre universidade e a sociedade.  

A escola por sua vez é aqui entendida como um espaço plural. Um espaço social que 

tem como um de seus objetivos a construção da cidadania. A educação ocorre do encontro e 

troca entre as pessoas, em diversos momentos e lugares, contudo na escola ela ganha 

especificidade, a de oferecer o espaço onde se pensa, reflete o mundo físico e social, para 

que se possa compreender melhor o lugar onde se vive e se situar no mundo de forma a agir 

sobre ele. 

A EA requer uma formação ampla, ou seja, um processo que dê subsídios aos sujeitos 

(homens e mulheres) para a compreensão das interações entre a sociedade e a natureza de 

forma a intervirem nos problemas e conflitos ambientais. Para isso engloba as dimensões 

cognitiva, metodológica, afetiva (aí se inclui a ética e a estética, as relações inter e 

intrapessoais)
2
. 

A educação ambiental escolar contribui para com este objetivo, na medida em que, 

conforme Sato (2003), envolve: sensibilização, compreensão, responsabilidade, 

competência e cidadania ambiental. Para tanto, deve estar no bojo de todas as matérias do 

currículo e, portanto, não deve configurar-se em uma disciplina específica, uma vez que o 

objeto de análise das disciplinas escolares é o ambiente, seja ele físico, químico, biológico 

ou social. Entendida dessa maneira, a EA deveria resultar de “uma reorientação e 

articulação de diversas disciplinas e experiências educativas que facilitem a visão integrada 

do meio ambiente” (Dias, 1991, p. 5-6). 

Temos buscado encontrar os caminhos que possam construir espaços de diálogo que 
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irão contribuir para essa formação, tendo como eixo articulador a ambiência do sujeito. O 

ambiente é, nessa perspectiva, a expressão das relações sociais que, ao serem 

compreendidas pelo indivíduo, poderão servir de instrumento para que ele construa a 

dimensão política necessária à intervenção na sua própria realidade. Por isso, o professor 

necessita de diferentes mecanismos de abordagem e propostas pedagógicas para que haja a 

construção desse conhecimento. Defendemos que um trabalho pedagógico baseado nestes 

princípios deve considerar as questões socioambientais locais como recorte temático e 

espacial de pesquisa e ação, no qual os educandos, ao reconhecerem os problemas do seu 

espaço vivido, poderão, juntamente com seu professor e comunidade, buscar alternativas de 

ação no e para o ambiente de qualidade. 

Buscando desenvolver estas ideias, dividimos o presente texto em três partes. Na 

primeira parte, apresentamos o contexto da necessidade de fortalecimento da educação 

ambiental escolar, seu papel específico neste espaço de formação, e a importância dos 

estudos locais. Na segunda parte, indicamos alguns elementos para se pensar a formação de 

educadores ambientais no âmbito da universidade, particularmente na perspectiva da 

integração universidade e escola. Por fim, na terceira parte, elencamos as potencialidades e 

os limites dos projetos voltados à formação de educadores ambientais, a partir de nossas 

experiências de ensino, pesquisa e extensão na interação universidade-escola em projetos 

de formação continuada. 

 
 
2. Educação ambiental contextualizada na escola e a importância da escala 

local 
 

Embora o estudo do ambiente devesse estar presente no currículo escolar, a 

preocupação com relação à ética ambiental disseminou-se mundialmente a partir das 

décadas de 1960 do século XX, quando movimentos sociais começaram a levantar questões 

sobre a degradação e a extinção dos recursos naturais, provocadas pelo modelo econômico 

adotado nos últimos 200 anos.  

O modelo desenvolvimentista baseado na produção e no consumo passa a ser 

questionado por não ser compatível no tempo e no espaço. No tempo, pois a produção 

ecológica ocorre na escala geológica, ou seja, na escala temporal de milhões e milhões de 

anos, necessários a geração dos recursos naturais (petróleo, gás natural, minerais, etc), 

enquanto seu consumo, pelo modelo de produção e consumo predominante, se faz na escala 

histórica, de alguns centenas de anos. Isto implica na maior velocidade de consumo dos 

recursos naturais em detrimento do tempo necessário para a natureza produzi-los. E no 

espaço, porque a exploração dos recursos, que estão concentrados em alguns lugares, gera 

degradações nos espaços de extração, para muitas vezes beneficiar lugares distantes. Além 

disso, os resíduos desta exploração são descartados também nos lugares, impondo um 

limite espacial. Podemos afirmar que as últimas décadas do século passado configuraram-se 

pela “ecologização” da sociedade. A crise ambiental provocou a organização de 

Conferências Mundiais para discutir suas consequências, com destaque para as realizadas 
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em 1972
3
 e 1992.

4
 Entretanto, pouca coisa mudou de lá para cá, sobretudo porque os 

interesses econômicos se sobrepõem aos ecológicos.  

Apesar desse cenário, alguns encaminhamentos importantes se deram a partir dessas 

Conferências, dentre eles a necessidade de programas de Educação Ambiental, discutida, 

primeiramente, na Conferência de Tbilisi, realizada pela UNESCO
5
 em 1975, durante a 

qual foi apresentada uma visão crítica da realidade, relacionando a temática ambiental 

como um problema também cultural da sociedade. Com isso, a EA assumiu um importante 

papel no sistema educacional, com o objetivo de discutir a ética, a moral, a interação entre 

sociedade e natureza. Tornou-se pauta de discussão dentro e fora da escola. Tem sido 

praticada e teorizada, o que resultou num conjunto de princípios básicos que têm orientado 

diversos programas pedagógicos. 

Vale ressaltar que a EA na escola está no bojo de todas as matérias do currículo, não 

sendo, portanto, indicada uma disciplina específica para sua abordagem, uma vez que o 

ambiente – físico, químico, biológico ou social – é objeto de discussão de diferentes áreas. 

Nesse sentido, o tema do meio ambiente é incorporado nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) não como um conteúdo de uma determinada disciplina, mas como o que 

tem se chamado de temas transversais. A que pese as críticas a esta transversalidade, que 

via de regra não apresenta papéis bem definidos da EA no currículo, foi a partir deste 

documento que se difundiu a abordagem ambiental na prática pedagógica escolar no Brasil.  

Na prática, não são apenas os PCNs que orientam as atividades de EA na escola. Nossa 

experiência nos permite afirmar que há uma diversidade de proposições de acordo com a 

abordagem teórica, princípios e concepções dos educadores ambientais. Esse indicativo não 

é particular às realidades que conhecemos no Paraná e em São Paulo. Sauvé (2005, p.17- 

44), ao analisar um conjunto de projetos de EA, no contexto cultural europeu e americano, 

apresentou um ensaio sobre a cartografia das correntes em educação ambiental. As mais 

tradicionais são as correntes: naturalista, conservacionista/recursista, resolutiva, sistêmica, 

científica, humanista, moral/ética; e as mais progressistas são as correntes: holística, 

biorregionalista, práxica, crítica, feminista, etnográfica, ecoeducação e sustentabilidade. A 

reflexão apresentada por Sauvé é ilustrativa quanto à concepção de ambiente, as 

intencionalidades, os enfoques e as estratégias utilizadas em cada corrente de EA, 

evidenciando aproximações entre elas.  

Temos defendido projetos de EA voltados para os estudos locais. Considerando a 

importância da compreensão teórico-prática em EA, relacionamos no quadro 01 aquelas 

correntes, propostas por Sauvé (2005), que de certo modo estão vinculadas às nossas 

práticas, de acordo com a concepção de ambiente e enfoques empreendidos. 
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Quadro 01 – Correntes em Educação Ambiental: Concepção e Enfoques dominantes 

 

Corrente Concepção de Ambiente Enfoques dominantes 

Biorregionalista Lugar de Pertença; Projeto 

Comunitário 

Cognitivo, Afetivo, 

Experencial, Pragmático, 

Criativo 

Práxica Ação/reflexão  Práxico 

Crítica Objeto de transformação, Lugar 

de emancipação 

Práxico, Reflexivo e 

Dialogístico 

Científica Objeto de estudos Cognitivo, Experimental 

Etnográfica Território, Lugar de Identidade, 

Natureza/Cultura 

Experencial, Intuitivo, Afetivo, 

Simbólico, Espiritual e 

Criativo/Estético. 

Fonte: Adaptação realizada pela autora [2012], baseando-se em Sauvé (2005, p. 40-42). 

 

 

Com relação à concepção de ambiente que orienta as práticas de EA, são importantes 

algumas considerações. Originário da biologia, o conceito de ambiente primeiramente se 

constituiu como um conjunto de elementos físicos, químicos e biológicos necessário à 

sobrevivência de cada espécie. Uma concepção de caráter naturalista e externa ao homem. 

O homem aparece, no máximo, como um ser biológico. Derivada da concepção 

antropocêntrica de mundo, a separação é justificada seguindo o princípio de que o homem é 

um ser social, e, além disso, a cultura o separa do ambiente, dando-lhe o “poder” de 

dominação das outras formas de vida. 

Conforme nos apresenta Brandão (2005), todos os seres vivos, para manterem as 

condições de vida no planeta, aprenderam a se transformar organicamente para se adaptar 

ao ambiente. As espécies que não conseguiram fazer isso foram extintas. Os homens, ao 

contrário, a partir de certo ponto, começaram a mudar o ambiente em seu favor, surgindo 

daí os ambientes culturais, como o campo e a cidade. Ou seja, a partir do seu 

desenvolvimento cognitivo, tecnológico e cultural, o homem, organizado em sociedade, 

criou muitos símbolos complexos, diferentes formas de perceber, sentir e pensar o 

ambiente, o que resultou em diferentes culturas. Corroborando com essa dinâmica, é 

importante a afirmação de Porto-Gonçalves (1989, p. 83) o qual contextualiza que: “[...] A 

cultura humana não sai da natureza, ao contrário, é uma das suas qualidades. O homem, por 

natureza, produz cultura. [...]. Há, portanto, continuidade e descontinuidade no processo de 

constituição do homem”. 

É por tudo isso e, sobretudo, pelo nosso cenário ambiental atual, que o conceito de 

ambiente não pode se restringir às suas dimensões físicas e biológicas, mas deve incluir sua 

dimensão histórica, social, cultural. Isto porque a interação do homem com ele mesmo e 

com os demais entes da natureza provoca transformações que não permitem mais pensar 

um ambiente apenas em uma das suas dimensões: seja ela biológica ou física. Inclusive, se 

analisarmos o atual período histórico, verificaremos que a capacidade de transformação 

alcançou um patamar sem precedentes, decorrente do desenvolvimento tecnológico que tem 

promovido mudanças quantitativas e qualitativas no ambiente. Segundo Suertegaray 

(2001), a natureza foi transfigurada, ou seja, transformou-se em outra coisa a partir da 
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mediação com a técnica, com isso podemos afirmar que o ambiente tornou-se complexo.  

O mais interessante é que nós não temos a dimensão dos resultados destas 

criações/transformações a médio e longo prazo, ou seja, não temos o controle “absoluto” de 

suas consequências. Mais do que nunca, somos obrigados a não só reconhecer a incerteza, 

como conviver com ela. Estas mudanças não são mais circunscritas e com repercussões em 

ambientes reduzidos. Em nenhum outro momento histórico, o local e o global estiveram tão 

conectados. A relação tempo e espaço é outra. As mudanças que se dão no lugar são rápidas 

e suas repercussões podem alcançar múltiplas escalas, em uma velocidade de tempo muito 

menor do que em outros momentos históricos.  

O fato é que naturalmente a Terra se transforma, ocorrem eventos (vulcanismos, 

movimentos de placas tectônicas, alterações climáticas) e isto é próprio do planeta, pois se 

trata de um organismo vivo. Contudo, a questão que se apresenta, agora, é que a dimensão 

antropogênica não pode ser desconsiderada, ou seja, as mudanças podem ser provocadas 

e/ou aceleradas pela ação humana. Há uma mudança na amplitude destas transformações. E 

como as repercussões não ficam mais circunscritas há um determinado lugar, já que as 

consequências são socializadas, a tendência é que os problemas locais sejam cada vez mais 

globais, ou seja, de interesse coletivo.  

É cada vez mais difícil entendermos os lugares sem considerarmos o mundo. O mundo 

se realiza nos lugares de forma diferenciada, daí a ideia equivocada de homogeneização 

global. Para entendermos esta particularidade, temos não só que conhecer o lugar, mas, 

sobretudo, compreender o campo de forças entre os agentes externos e internos que agem 

sobre ele. As mudanças ambientais não são eminentemente locais. Dependendo da 

intervenção no lugar, estas podem ter repercussões em outras dimensões, sejam elas 

regionais ou nacionais.  

Os problemas ambientais são resultado da forma de apropriação social da natureza, 

numa relação de poder que se dá entre os agentes externos e internos ao lugar. A geração 

dos problemas ambientais, oriunda das indústrias, do lixo, da queima de combustíveis 

fósseis, do esgoto, é produto das relações sociais de produção que, numa sociedade 

capitalista, tem como característica a desigualdade. Os lucros dessa exploração da natureza, 

tanto dos bens naturais (água, ar, solo) como da força de trabalho, não só ficam nas mãos de 

alguns, como geralmente são definidos por pessoas fora do lugar. As pessoas do lugar, via 

de regra, não têm os meios de controle nem do seu território, nem do que é produzido nele, 

mas ficam com os resíduos desta produção. (Porto-Gonçalves, 2004). Por tudo isso, 

precisamos de um conhecimento que contribua não só para compreender o mundo 

complexo, mas também para nele agir. Como assinala Morin (2000: “[...] todo 

conhecimento, para ser pertinente, deve contextualizar seu objeto. Ou seja, “Quem somos 

nós? É inseparável de Onde estamos? De onde viemos? Para onde vamos?” (p. 21). É 

necessário um pensamento conjuntivo e contextualizado. E, neste contexto, fortalece-se o 

papel da escola.  

A escola é um lócus de difusão de estruturas simbólicas que precisa contribuir para a 

construção de pensamentos e de discursos sobre a realidade de tal modo que os alunos 

possam ler, interpretar e compreender o mundo em que vivem. Isto significa, segundo 
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Schäffer (1999), 
 

[...] superar a concepção da escola como o espaço do aprender coisas, 

informações; do padronizar comportamentos e do fazer solitário e competitivo – 

do aluno e do professor – e a superá-la por concepções que se sustentam no 

aprender a aprender, no promover comportamentos de autonomia, criatividade e 

participação, no fazer coletivo (p. 84-85). 

 

Isto é possível na medida em que se privilegia o espaço vivido do aluno como 

conteúdo e contexto de ensino e, a partir dele, se faça o jogo de escalas para espaços mais 

amplos.  

 
 
3. O papel da universidade na formação dos educadores ambientais 
 

Se encontramos terreno fértil para discussão da temática ambiental no currículo 

escolar, não podemos dizer o mesmo sobre o currículo universitário. As discussões 

concernentes ao meio ambiente ainda ficam circunscritas aos cursos de graduação 

vinculados às ciências da natureza, salvo exceções. Não seria exagero afirmar que existe 

um verdadeiro “silêncio” do meio ambiente nos currículos das ciências sociais. Uma 

situação que já sofre algumas alterações, porém num ritmo ainda muito lento, deixando 

como consequência uma lacuna na formação dos profissionais que poderiam contribuir com 

os seus conhecimentos para a EA.  

Naturalmente, no seu exercício profissional, este educador se depara com um enorme 

desafio ao integrar-se em projetos interdisciplinares cujo objetivo é tematizar a respeito do 

ambiente, agir em prol dele. Na escola, isso fica evidente quando os projetos de EA 

realizados, voluntariamente ou direcionados pelas secretarias de educação, sejam 

municipais e/ou estaduais, são realizados predominantemente por professores de biologia, 

ciências ou geografia e, em menor número, por pedagogos. 

Diante das demandas da prática, são nos programas de formação continuada que os 

professores das diferentes áreas do conhecimento possuem possibilidades de complemento 

curricular, o que torna tais espaços/tempos fundamentais aos educadores. Sem a 

experiência da formação continuada, é provável que as possibilidades de acesso a 

discussões que contribuam para sua inserção nos projetos de suas escolas sejam mais 

restritas. Resulta deste fato que a qualificação dos programas de formação continuada em 

EA torna-se necessária. A formação continuada é destacada na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, LDB n.º 9.394/96, conforme inciso III do artigo 63 – “programas de 

educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis” – e, também, 

no inciso III do parágrafo 3º do artigo 87 – “realizar programas de capacitação para todos 

os professores em exercício, utilizando também, para isto, os recursos da educação à 

distância”. 

Conforme Nóvoa (apud Gabini e Diniz, 2009), a formação se dá por um trabalho de 
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reflexão crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente da identidade pessoal. 

Trata-se de uma estratégia potente que, pelo investimento na formação do professor, 

permite a valorização e consolidação dos saberes adquiridos pela experiência da prática 

pedagógica. Este pensamento privilegia o lócus de trabalho do professor como espaço de 

formação continuada, tornando possível a troca de conhecimento através da socialização 

pela atualização e desenvolvimento de saber proporcionado pelos pares. Com isso, ao 

mesmo tempo em que podem ser identificadas as necessidades do professor, também é 

possível elaborar ações mais específicas e apropriadas para o seu contexto de atuação. 

Corroborando com esta proposição, Gabini e Diniz advogam pela necessidade de 

identificar o potencial de cada docente, com sua devida valorização. Sendo assim, da 

mesma forma que as ações extrapolam os muros da universidade, é necessário abrir o 

espaço universitário para que ele possa tanto receber a escola quanto integrar-se à sua 

vivência. Algo que pode impulsionar ações reflexivas sobre e na prática docente, inclusive 

permitindo um alinhamento ao princípio do desenvolvimento profissional permanente. 

Dessa forma, reconhece-se 
 

[...] que a formação de professores e especialistas de ensino não se constrói por 

acumulação de informações, cursos, técnicas, mas pelo aprendizado e exercício, 

individual e coletivo, da reflexão teórica critica sobre as práticas e os contextos 

de trabalho, oportunizando reconstrução da identidade profissional e pessoal 

(Giovani, 1998, p. 02). 

 

No que tange especificamente à formação de educadores ambientais, é muito comum a 

parceria com as secretarias municipais e estaduais de educação, vinculadas ou não a 

programas de financiamento para formação continuada de Educadores Ambientais, o que é 

muito interessante do ponto de vista da institucionalização da formação continuada. Via de 

regra, na universidade, esses programas estão vinculados à extensão universitária. O papel 

da extensão universitária sempre foi o seu envolvimento direto com a sociedade. 

Internamente às universidades, é a modalidade que integra o ensino e a pesquisa, 

promovendo a interação entre os campos de atuação do saber, integrando áreas do 

conhecimento e criando espaços dialógicos de discussão. Externamente, é a extensão o 

meio pelo qual a sociedade estabelece as possibilidades de aproximação e troca de saberes e 

conhecimentos com a universidade.  

Contudo, nem sempre foi assim. Vivemos muito tempo, salvo poucas exceções, 

concebendo e praticando uma extensão que não reconhecia seu papel transformador. 

Naquela concepção, a universidade, mantendo certa hierarquia entre os saberes e se 

compreendendo como “detentora do conhecimento”, pensava a sociedade apenas como 

receptora passiva dos trabalhos desenvolvidos, predominando, muitas vezes, uma atitude 

assistencialista. É fato que, ainda hoje, encontramos práticas dessa natureza, mas mudanças 

significativas têm ocorrido. Enquanto conceito, o Fórum Nacional de Pró-Reitores de 

Extensão (2007) avançou na concepção quando atribui à extensão universitária um 

processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma 
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indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e Sociedade. 

Adicionando a isso a concepção da extensão como via de mão dupla: o aprendizado entre 

universidade e sociedade é mútuo na interação que estabelecem.  

É neste contexto que a extensão pode contribuir com os programas de formação 

continuada. Estes, por sua vez, são processos profícuos para a realização de pesquisas 

científicas colaborativas com os docentes da educação básica, sobretudo, quando o próprio 

professor em serviço incorpora à sua prática a reflexão, transformando-a a partir deste 

processo.  

 
 
4. A experiência em discussão: potencialidades e limites de projetos de 

integração universidade e escola 
 

Com o objetivo de apresentarmos algumas reflexões sobre a formação de educadores 

ambientais, na perspectiva da integração universidade e escola, optamos por destacar 

elementos recorrentes em projetos de EA desta natureza. Certamente, as considerações aqui 

apresentadas são circunscritas às nossas experiências, socializá-las, porém, nos parece um 

encaminhamento importante não só para a divulgação de aspectos tanto potencializadores 

quanto limitadores destas ações, mas também como oportunidade de submeter à crítica 

alguns posicionamentos e procedimentos metodológicos.  

O contexto desta discussão está consubstanciado particularmente à nossa experiência 

no âmbito da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, nos últimos dez anos, 

destacando-se alguns projetos em específico:  

 

 Projeto de Extensão Educação Ambiental na Bacia do Rio das Pedras (2003-2005) que integrou 

25 educadores da rede municipal de ensino numa ação em parceria com a Prefeitura Municipal 

de Guarapuava;  

 Projeto de Pesquisa e Extensão Tecendo Redes de Saberes e Experiências: Universidade e 

Escola: refletindo o ambiente urbano (2007-2009) e Projeto Núcleo de Convivência Pedagógica 

para o estudo do meio ambiente urbano (2009-2010): estes dois projetos envolveram 

aproximadamente 30 professores da rede estadual de ensino, sendo um trabalho financiado pela 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, no âmbito do 

Programa Universidade Sem Fronteiras;  

 Projeto de Pesquisa e Extensão: Educação Socioambiental na escola: propostas pedagógicas 

para o estudo local (2010-2012) que envolveu 50 professores da educação básica da rede 

estadual de ensino e foi financiado pela CAPES - Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior, no Programa Novos talentos.  

 

Todos estes projetos envolveram acadêmicos, professores da educação básica, 

professores universitários e, via de regra, integraram pesquisa, ensino e extensão 

universitária. 

O que nos permite analisar coletivamente projetos realizados em contextos espaciais e 

temporais diferentes são as similaridades quanto a alguns elementos priorizados nesta 
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análise, tais como: o local como espaço privilegiado de tematização da EA; os professores 

da educação básica envolvidos como produtores do conhecimento e, em muitos deles, em 

pesquisas colaborativas; o envolvimento de equipe multidisciplinar, com destaque para as 

áreas de geografia, biologia, pedagogia e ciências; a integração entre alunos da graduação, 

pós-graduação e professores da educação básica de modo colaborativo. A análise destes 

elementos pode contribuir para a reflexão sobre os processos de formação continuada em 

EA, favorecendo ações outras também comprometidas com a integração universidade e 

escola. 

 
 
4.1 O local como recorte temático e espacial de EA 
 

Dentre os conceitos e princípios que se destacam em projetos voltados aos estudos 

locais na EA estão: o lugar como espaço de pertença, a formação da identidade territorial, 

natureza e cultura em interação. A tematização do espaço conhecido contribui para a 

contextualização do ambiente em sala de aula e, sobretudo, para a valorização do 

conhecimento prévio e da experiência do educando. Este, pelo envolvimento afetivo, 

estabelece um comprometimento com o local a partir do vínculo que possui com os espaços 

de vivência, fator fundamental na formação do sentido de corresponsabilidade para com o 

ambiente.  

Outro fator importante são as parcerias com instituições locais que se somam à escola 

com o objetivo de contribuir com a pesquisa e, sobretudo, desenvolver ações que possam 

promover mudanças. Exemplo disso é o envolvimento das Associações de Pais e Mestres, 

Igrejas e Associações de bairro. Quando a reflexão e a ação ocorrem por meio de práticas 

dialógicas, via de regra, estas promovem transformações, principalmente, quando os 

saberes populares são valorizados na interlocução com o conhecimento científico. 

Entre os limites enfrentados em projetos desta natureza está a construção da autonomia 

do professor quanto à organização curricular. Presos aos programas estabelecidos pelas 

secretarias de educação, muitas vezes, os educadores têm dificuldade de reconhecer o meio 

como conteúdo pedagógico. Eles preocupam-se demasiadamente com o tempo destinado às 

pesquisas por desconfiarem que isto reduz o tempo destinado à exposição dos conteúdos 

pré-estabelecidos, principalmente, quando tem no livro didático a organização dos planos 

de ensino. 

Outro obstáculo a superar é a resistência que a escola demonstra em envolver-se com a 

comunidade do entorno, ou mesmo, quanto aos vínculos políticos dos sujeitos envolvidos. 

No primeiro caso, envolver-se com a comunidade do entorno, significa assumir 

compromissos com a sociedade local. Conduta que traz responsabilidades para a escola, 

além daquelas que está disposta a assumir. No segundo caso, vínculos políticos com 

determinados segmentos sociais, impedem a análise crítica dos processos ambientais 

estudados, uma vez que pode haver interesses contraditórios aos resultados dos estudos. 
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4.2 Professores da Educação Básica como produtores do conhecimento na 
pesquisa colaborativa 
 

Projetos de formação continuada, que envolvem pesquisas colaborativas, são 

potenciais espaços de construção de autonomia do professor. Isso porque, na medida em 

que o professor investiga sua própria prática, reflete sobre ela e estabelece mecanismos de 

superação dos seus limites, torna-se um sujeito ativo na produção de seu próprio 

conhecimento. 

Os educadores ambientais, quando são mobilizados para a pesquisa sobre sua 

realidade, têm necessariamente que produzir conhecimento novo, não disponível nos 

manuais didáticos. Geralmente, a situação-problema imposta mobiliza-os para atitudes de 

pró-atividade que, na interação com os pares, participantes do projeto, diminuem o grau de 

dificuldade e permitem ao docente a auto-confiança necessária para a construção de sua 

autonomia. A reflexão sobre as ações realizadas permite a problematização da relação 

teoria-prática, proporcionando integração entre professores dos diferentes níveis de ensino, 

universidade e escola. Dito de outra forma, integração entre o professor universitário que 

carece das experiências vivenciadas na escola, para melhor construir a teoria que explica o 

processo, e o professor da escola, que reconhece na teoria os elementos iluminadores das 

dificuldades cuja análise fragmentada da experiência não é suficiente para compreendê-las. 

Os obstáculos encontrados por projetos colaborativos, porém, não são poucos. 

Optamos, aqui, por destacar apenas alguns deles. O primeiro deles está na generalização da 

concepção de que, na formação continuada, deve-se receber e não construir. Os professores 

da educação básica, acostumados aos programas de formação continuada tecnicista, não 

raro, esperam dos projetos “pacotes prontos de receitas pedagógicas” e/ou “modelos a 

serem reproduzidos”, fato que promove uma internalização deste modo de ser/fazer, 

provocando resistência às propostas que objetivam desafiá-los a interagir e construir 

conhecimentos coletivamente. 

O segundo são os currículos engessados e a estrutura organizacional “inflexível” da 

escola. As secretarias de educação, seja em âmbito municipal e/ou estadual, pautadas na 

concepção de universalização do conhecimento, têm uma preocupação em constituir um 

currículo único. Em que pese a autonomia da escola, é comum que, em nome desta 

universalização, a equipe pedagógica posicione-se contrária a qualquer ação do professor 

que fuja deste modelo. Mesmo que a proposta tenha como centro atuar em temas cujo 

enfoque é a realidade específica da escola. Toda a atividade que colocar em risco a garantia 

de cumprimento deste currículo e que altere a rotina pedagógica da escola encontra 

dificuldades em se realizar plenamente. 

Outro obstáculo está na capacidade de dialogar. Tanto para o professor, confortável no 

seu espaço disciplinar e no seu modus operandi de ser/estar educador, quanto para o 

pesquisador, acostumado a definir as regras e os encaminhamentos da pesquisa, negociar, 

ceder, expor sua prática pedagógica e/ou suas concepções às criticas não são tarefas 

simples. Representa sempre um desafio, aos diferentes sujeitos envolvidos no processo, 

romper as hierarquias e respeitar as diferenças, sob pena de, se não o fizerem, comprometer 
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significativamente a realização das atividades – o que é muito comum nos projetos de EA 

que envolvem muitas pessoas e são interdisciplinares. 

 
 
4.3 Equipe multidisciplinar e a realização de projetos de EA 
 

Dentre os princípios que orientam a Educação Ambiental está o de conceber o 

ambiente na sua complexidade. Neste caso, são de igual importância os fatores físicos, 

biológicos, sociais, culturais e históricos na formação do indivíduo em relação aos 

conhecimentos, valores e atitudes ambientais. Neste aspecto, as equipes multidisciplinares 

são fundamentais e garantem uma abordagem contextualizada e coerente do tratamento do 

tema pela sua complexidade. O diálogo com profissionais de diferentes áreas contribui para 

a superação da visão fragmentada do ambiente e torna-se terreno fértil para a elaboração de 

conceitos e metodologias mais adequadas aos processos formativos, dando relevo à 

necessidade de uma concepção mais global de mundo e se constituindo em ponto de partida 

para o entendimento dos limites do conhecimento. 

Embora o trabalho com equipes multidisciplinares seja fundamental à garantia do 

diálogo na construção do conhecimento, os limites não são poucos. Dentre eles, destacamos 

a tradição disciplinar e individualizada do conhecimento, enraizada na universidade e, por 

consequência, na escola, que inibe a compreensão contextualizada e global dos problemas 

ambientais, impondo obstáculos ao trabalho colaborativo. Este, por sua vez, exige a divisão 

de poderes, numa perspectiva horizontal, e o respeito à diferença de ideias e de valores em 

detrimento da hierarquia e do pensamento único.  

 
 
4.4 Integração entre níveis de ensino 
 

Projetos de formação continuada que integram universidade e escola, por meio da 

formação de acadêmicos, professores da educação básica e universitários, geralmente 

possuem um bom andamento quando ocorre a valorização dos saberes nos diferentes níveis. 

Este processo impõe o reconhecimento do papel da experiência de cada um no coletivo e, 

geralmente, promove o crescimento profissional e pessoal a partir da observação e da troca 

de conhecimentos. 

O limite maior encontra-se numa tradição universitária em que valores hierárquicos são 

consolidados. Neste aspecto, o entendimento da horizontalidade, como eixo norteador de 

trabalhos colaborativos, fica comprometido em nome da valorização diferenciada da 

produção do conhecimento nos dois espaços, universidade e escola. Esta característica é 

explícita quando o academicismo torna-se norma de linguagem nos processos 

comunicativos, representando um obstáculo à integração efetiva universidade-escola. 
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4.5 Integração Universidade – Escola 
 

A integração universidade e escola, em projetos de formação continuada, é 

fundamental para potencializar a troca de experiências e conhecimentos, como já 

mencionamos anteriormente, e o trabalho colaborativo, aproximando as duas instituições 

com vistas a contribuir significativamente para a melhoria na formação docente. Esta 

melhoria é garantida pela retroalimentação, na medida em que o processo de formação 

continuada permite ao pesquisador conhecer a escola na sua dinâmica e ao professor 

atualizar-se e conhecer novas teorias educativas. 

 
 
Considerações finais 
 

A socialização de nossas reflexões sobre a integração universidade e escola na 

formação de educadores ambientais teve como objetivo principal, neste texto, contribuir 

com a crítica ao desenvolvimento de projetos desta natureza, porém, defendendo-os a partir 

da observação dos limites que devem ser sempre considerados pelos envolvidos. Os limites 

apresentados na execução dos projetos de formação continuada, longe de ser insolúveis, 

indicam a necessidade de cautela e reconhecimento, sobretudo, da importância de processos 

dialógicos que tanto respeitem as especificidades da universidade e da escola quanto dos 

diferentes sujeitos que integram as propostas. De qualquer forma, o que não se pode perder 

de vista são os comprometimentos políticos, sociais e técnicos que os educadores 

ambientais devem assumir diante da necessária e urgente mudança na concepção utilitária 

da natureza e na naturalização das desigualdades de direitos e deveres para como o 

ambiente. 

Por fim, os limites impostos pela própria natureza do artigo, limitando a discussão à 

experiência circunscrita aos cenários apresentados, nos impediu, certamente, de reconhecer 

tantos outros elementos fundamentais a análise de ações voltadas à formação de 

educadores. Portanto, esperamos que novas abordagens e críticas possam ser apresentadas 

pelos nossos pares, com encaminhamentos às reflexões que aqui se colocam, quiçá como 

ponto de partida. 
 

 

Notas 
1
 Particularmente os projetos desenvolvidos no âmbito da UNICENTRO, de 2003-2012. 

2
 Sobre isso, ver GUERRA, A. F.; LIMA, M. B. A. Refletindo sobre a inserção da dimensão ambiental na formação 

docente. In: ZAKRZEVSKI, S. B.; BARCELOS, V. (Orgs.). Educação Ambiental e Compromisso Social: Pensamentos 

e Ações. Erechim-RS. EdiFAPES, 2004.  

3 A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, de 1972, realizada em Estocolmo. Apesar dos 

poucos resultados práticos, a Conferência marcava a ruptura do “silêncio” em relação aos problemas ambientais e sua 

relação com o modo de produção e consumo da sociedade moderna. 
4
 Na segunda Conferência, conhecida como ECO-92, realizada no Brasil, em 1992, destacamos a Agenda 21, documento 

bastante discutido e apropriado em ações pedagógicas escolares.  
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5 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 
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