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RESUMO 
 

Conformada no bojo das contradições sociais próprias do sistema capitalista, de 
uma sociedade dividida em classes, a trajetória da Educação Ambiental (EA) no 
Brasil é marcada por disputas de correntes educacionais distintas. De um lado 
correntes críticas defendem a sustentabilidade da vida planetária em suas 
diferentes esferas e para além da dimensão individualista. Por outro lado, há 
correntes que legitimam o modo de relações produzidas pelo sistema capitalista, 
que coloca a EA como elemento de adequação comportamental e num caráter 
mercadológico, negociável e destruível de acordo com os interesses da classe 
dominante. Ambas as correntes se manifestam nos espaços educativos, o que 
indica essas disputas também no âmbito da escolarização dos sujeitos. Nesse 
sentido, esta pesquisa vem na direção de desenvolvermos uma proposta de 
Estágio supervisionado na tentativa de retratar a necessidade do diálogo da EA 
com diferentes temáticas e de enfatizá-la enquanto elemento fundamental nos 
cursos de formação inicial de professores. Elegemos como objetivo: analisar as 
influências que uma proposta de estágio em EA pode apresentar para a formação 
dos licenciandos da disciplina Metodologia e Prática do Ensino de Ciências 
Naturais. A pesquisa é de abordagem qualitativa e buscou suporte no método 
freireano em diálogo com os três Momentos Pedagógicos(MP). A estrutura da 
proposta foi construída tendo como parâmetro cada MP e materializada a partir 
da: intervenção problematizadora em EA; elaboração e apresentação do Plano do 
minicurso; Observação dos licenciandos nas escolas e análise do relatório final de 
estágio. Para melhor compreensão dos resultados, a princípio fizemos uma 
análise descritiva dos dados e posteriormente apresentamos as categorias de 
análises que emergiram desse processo, são elas: EA: Entre o isolamento 
disciplinar e a interdisciplinaridade; O uso de diferentes estratégias didáticas 
como instrumento de mediação da EA e EA sob diferentes visões e processos de 
apropriações. Foram analisadas tendo como parâmetro a Análise Categorial 
(BARDIN, 2014). Os instrumentos utilizados para a obtenção dos dados foram: 
diário de campo, transcrição de áudios, questionário, plano do minicurso e o 
relatório final de estágio dos licenciandos. Os resultados indicam que a proposta 
provocou os licenciandos para a possibilidade de se pensar o estágio em sua 
amplitude, não limitando esse espaço a execução de conteúdos isolados. Também 
foi possível notar as diferente formas de aproximações com as questões 
socioambientais ao longo dos 3MP, demonstrando a heterogeneidade na forma 
de perceber a EA por parte de cada licenciando. Essa proposta configura-se como 
instrumento possível de conformar nos cursos de formação inicial de professores 
uma didática dinâmica e dialógica de se pensar as questões socioambientais de 
modo a garantir a interface entre os saberes problematizados na Universidade e 
a realidade encontrada nas instituições escolares.  
 

 Palavras – Chave: Educação Ambiental. Proposta de Estágio Supervisionado. 
Formação Inicial de Professores de Ciências e Biologia. 
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ABSTRACT  
 

Shaped in the core of the social contradictions of a society divided into classes, 
proper to the capitalist system, the trajectory of Environmental Education (EE) in 
Brazil is marked by disputes of different educational currents. On the one hand, 
critical currents defend the sustainability of earth life in its different spheres and 
beyond the individualistic dimension. On the other hand, there are currents that 
legitimize the mode of relations produced by the capitalist system, which places 
EE as an element of behavioral adjustment and in a market character, negotiable 
and destructible according to the interests of the ruling class. Both currents 
manifest themselves in the educational spaces, which indicates these disputes 
also in the scope of the subjects' schooling. In this sense, this research comes in 
the direction of developing a Supervised Practice proposal in an attempt to 
portray the need for EE's dialogue with different themes and to emphasize it as 
a fundamental element in initial teacher training courses. One chose as objective: 
to analyze the influences that a proposal of Supervised Practice in EE may present 
for the formation of the students of the discipline Methodology and Practice of 
the Teaching of Natural Sciences. The research has a qualitative approach and 
supported in Paulo Freire method interacting with three Pedagogical Moments 
(PM). The structure of the proposal was constructed based on each PM and 
materialized from: problematizing intervention in EE; Preparation and 
presentation of the short course plan; Observation of the undergraduate students 
in schools and analysis of the final report of the Supervised Practice. For a better 
understanding of the results, at first one did a descriptive analysis of the data and 
later one presented the categories of analysis that emerged from this process, they 
are: EE: Between the disciplinary isolation and the interdisciplinarity; The use of 
different didactic strategies as an instrument of EE and EE mediation under 
different views and appropriation processes. They were analyzed using the 
Categorical Analysis as a parameter (BARDIN, 2014). The instruments used to 
obtain the data were: field diary, audio transcriptions, questionnaire, short 
course plan and the Supervised Practice final report of the undergraduate 
students. The results indicate that the proposal provoked the graduates to the 
possibility of thinking the stage in its amplitude, not limiting this space the 
execution of isolated contents. It was also possible to note the different ways of 
approaching socio-environmental issues throughout the 3MP, demonstrating the 
heterogeneity in perceiving EA by each students. This proposal is a possible 
instrument for forming in the initial teacher training courses a dynamic and 
dialogic didactics of thinking about social and environmental issues in order to 
guarantee the interface between the knowledge problematized in the University 
and the reality found in school institutions. 
 
Keywords: Environmental Education. Supervised  Practice Proposal. Early 
formation of Natural Sciences and Biology teachers.  
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APRESENTAÇÃO 

 
 
 Darei início a este trabalho, apresentando o meu ponto de partida, ou seja, 

as motivações que me guiaram até aqui e que hoje, materializam-se nas novas 

descobertas que preenchem o meu baú de conhecimentos. 

 Trago, portanto, os primeiros passos dados em direção a minha formação 

enquanto educadora, que tem início em 2010, quando sou aprovada no curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia/ UESB. A parti daí, inicio uma nova etapa da minha vida, na qual passo a 

conviver em um ambiente que me possibilitou melhor compreender a 

importância da profissão docente, bem como o processo dinâmico e contraditório 

que a circunda. 

 Tendo em vista que o curso é formado por disciplinas específicas e 

pedagógicas, aos poucos começo a perceber certa afinidade e curiosidade por 

algumas áreas, como as disciplinas direcionadas aos conhecimentos 

pedagógicos. Fator este que, me conduziu a fazer parte do Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, no qual pude melhor compreender a 

dinâmica da sala de aula e o compromisso de ser professor mesmo diante de uma 

realidade que pouco favorece a sua atuação de forma mais incisiva no contexto 

escolar e para além dele. 

 Em paralelo a essa experiência no ensino superior, também começo a 

militar em movimentos sociais, na tentativa de atuar de forma mais contundente 

na sociedade, haja vista a necessidade da superação desse modelo competitivo e 

exploratório no qual estamos assentados. Tal experiência teve papel fundamental 

nesse processo de formação humana, no qual pude além de ampliar minha 

concepção de mundo, compreender-me enquanto ser humano “inacabado” 

(FREIRE, 1987) e em constante processo de mudanças. 

 Essa interface construída entre a militância e os conhecimentos 

apropriados no ensino superior, foi o que então me motivou a escolher o meu 

objeto de investigação do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), no qual 
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investiguei as concepções e práticas sobre Educação Ambiental de estudantes do 

Ensino Médio.  

 Durante a coleta de dados, algumas questões foram me inquietando, como 

as visões que os estudantes apresentavam sobre a EA, que embasavam-se numa 

perspectiva conservadora e individualista de perceber o meio ambiente, sem 

interação com a dimensão social, política, econômica, cultural, étnica, etc. A partir 

daí, alguns questionamentos também foram surgindo como: Porque os 

estudantes embora em fase de conclusão do ensino médio, mal conseguiam 

apontar visões mais concretas sobre a EA? E os professores, vinham 

desenvolvendo abordagens em torno das questões socioambientais com esses 

estudantes? Ao final da pesquisa, concluímos que na escola não haviam 

discussões efetivas sobre a questão ambiental e que apenas alguns professores, 

de forma isolada, abordavam a temática a partir de projetos esporádicos em 

momentos pontuais, como o dia da água, do meio ambiente, etc.  

 Ao concluir o curso, algumas lacunas e indagações permaneceram, foi 

quando senti a necessidade de ir mais a fundo na investigação realizada 

anteriormente, já que não era o bastante comprovar que a EA não era trabalhada 

de forma transversal e interdisciplinar na educação básica e sequer ir em busca 

de respostas mais contundentes que pudessem demonstrar os fatores imbricados 

nessa falta de diálogo com a EA. 

 A partir daí, passei a integrar o projeto de extensão: “Educação Ambiental 

e a Formação do Sujeito Ecológico” na UESB, sendo este de grande importância 

para o meu processo de formação pós graduação. No grupo, redirecionei meu 

olhar investigativo para a formação inicial de professores. Foi quando fiz uma 

retrospectiva do meu percurso no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e 

constatei que assim como na educação básica, a EA também não era trabalhada 

de forma incisiva no Ensino superior, mais precisamente no referido curso, para 

além da ênfase dada por algumas disciplinas. 

 Após essa constatação, decidi investigar mais a fundo essa problemática 

ao ser aprovada na seleção do Mestrado em Educação Científica e Formação de 

Professores pela UESB. A partir daí, juntamente com minha orientadora, busquei 
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além de averiguar como a EA era trabalhada na formação inicial de professores, 

analisar as contribuições que uma intervenção retratando tais questões, poderia 

proporcionar ao processo de apropriação da dimensão socioambiental por parte 

dos licenciandos. 

 Vale salientar que ao longo dos estudos que foram sendo desenvolvidos e 

após a ida a campo, percebemos que o objetivo da pesquisa era bem maior e 

complexo do que imaginávamos, visto que para termos respostas mais precisas, 

também seria necessário ampliar a dimensão do objeto de estudo. Por isso, 

optamos por desenvolver uma proposta de estágio supervisionado no Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, trazendo como eixo principal a EA. Para 

tanto, nossa finalidade foi desenvolver uma proposta que pudesse, além de 

contribuir com o diálogo entre as questões socioambientais e os demais temas 

trabalhados durante o estágio, estabelecer uma maior interface entre 

Universidade e as instituições de educação básica. 

 Apresentamos nessa dissertação uma pesquisa realizada com licenciandos 

da disciplina Metodologia e Prática do Ensino de Ciências Naturais, cujo 

principal objetivo, foi analisar quais influências uma proposta de estágio em EA 

problematizadora pode apresentar para a formação dos licenciandos da referida 

disciplina. Assim, acreditamos que, com as discussões que serão desenvolvidas 

ao longo da dissertação, será possível melhor compreender a estrutura, 

articulações e conhecimentos envolvidos na pesquisa. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
Os primeiros elementos de discussão sobre Educação Ambiental (EA) a 

nível internacional entraram em ebulição em meados da década de 70. Porém, no 

Brasil tal abordagem se expandiu a partir dos anos 80 e até hoje presenciamos um 

quadro de constantes debates sobre as questões ambientais levantados por 

disputas de modelos societários distintos. De um lado correntes críticas que 

defendem a vida planetária em seus diferentes aspectos, em sua concretude, 

buscando possibilidades de desenvolvimento de ações para além dos fatores 

biologizantes e limitantes da busca pela transformação da sociedade 

(LOUREIRO, 2012; PEREIRA, 2010). 

De outro lado, correntes que buscam legitimar o modo de relações 

produzidas pelo modelo de sociedade vigente e que coloca a EA como elemento 

de adequação comportamental, tornando-se mais viável para a reprodução do 

capitalismo. Que fomenta discussões romantizadas acerca da relação ser 

humano/natureza, perpetuando a alienação dos sujeitos e ocultando os 

verdadeiros fatores envolvidos na degradação do meio ambiente, tais como o 

econômico, político, cultural, social e ambiental (LOUREIRO, 2008).  

Nesse sentido, a trajetória da Educação Ambiental é marcada por lutas 

contra hegemônicas1, em que tendências críticas assumem um papel contrário ao 

modelo societário capitalista, ao tempo em que vêm se expandindo nos diversos 

espaços da sociedade, sejam eles formais, informais ou não formais.  Nesse 

contexto, as Instituições de Ensino Superior (IES), por exemplo, enquanto 

instituição formal, representa um espaço de reprodução da sociedade que a 

institui e, por isso mesmo, se mostra como campo de disputa e debate acerca da 

EA e seus reflexos na formação inicial de professores. 

  

                                                                 
1A Educação Ambiental aqui tratada busca ir além do modelo hegemônico atual (caracterizado 
pelo poder que determinado grupo exerce sobre outro), representado aqui pelo domínio do 
sistema capitalista sobre a classe trabalhadora. Por isso fazemos referência a uma EA contra - 
hegemônica, ou seja, uma EA que contribua para a superação da dominação e da exploração dos 
seres humanos entre si e sobre a natureza. 
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Desse modo, é de suma importância que as IES, enquanto espaço de 

formação inicial, problematizem com os licenciandos questões que venham a 

contribuir para o entendimento do protagonismo do professor enquanto 

intelectual transformador (GIROUX, 1997). Sobretudo na tentativa de 

desmistificar valores de um sistema mercadológico e tecnicista, que ao longo do 

tempo foram impregnados nas universidades brasileiras, negando o 

desenvolvimento da autonomia dos sujeitos imersos neste espaço e que, por sua 

vez, sempre visionou preparar os estudantes apenas para o mercado de trabalho.  

Daí a necessidade de enfatizar o papel protagonista dos educadores, ainda 

que em fase de formação inicial, no sentido de irem cada vez mais desenvolvendo 

sua autonomia e consciência humana, pois “quanto mais conscientizados nos 

tornamos, mais capacitados estamos para ser anunciadores e denunciadores, 

graças ao compromisso de transformação que assumimos” (FREIRE, 1980. p. 28).  

Por isso, chamamos à atenção para a importância das IES intensificarem 

os debates acerca das questões ambientais trazendo para si a responsabilização 

socioambiental que lhe cabe, buscando problematizar a estrutura fechada que 

ainda a limita de estabelecer um diálogo mais aproximado com outros setores 

sociais (TRISTÃO, 2004). Fator este que tem provocado grandes implicações nos 

cursos de formação de educadores, visto que em sua maioria também acabam 

por não estabelecerem interfaces entre os demais segmentos dentro e fora das 

IES. 

Assim, este trabalho se propõe a colaborar com as pesquisas já existentes 

sobre a EA enquanto elemento fundamental nos espaços educativos, bem como, 

contribuir com estudos que fomentam a importância do estágio nos cursos de 

formação de professores enquanto ambiente possível de ser problematizado as 

questões socioambientais, sendo também um momento decisivo para a 

constituição da autonomia docente dos licenciandos.  

Pensando nisso, pesquisas como a de Souza (2012), aponta para a 

necessária inserção da EA nos cursos de formação de professores, visto que a 

partir dessa formação, o educador tem a possibilidade de se constituir enquanto 

sujeito transformador das diferentes realidades. Nessa perspectiva a autora 
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também chama a atenção para o modo superficial como a EA é tratada em grande 

parte das instituições de ensino, fator este que está relacionado sobretudo, com a 

forma fragmentada que as questões socioambientais são tratadas nesses cursos 

de formação inicial, que acabam limitando a ação do educador que, sem uma 

base sólida para discutir tais questões, acabam pairando na esfera da 

superficialidade. 

Tozoni-Reis e Campos (2015) analisando sobre a Formação de professores 

para EA escolar, consideram a escola como um espaço de disputa tanto política 

como social e por isso, apontam para a necessidade de se estabelecer nos cursos 

de formação inicial de professores o enfrentamento das contradições inerentes ao 

modelo de sociedade hegemônico capitalista que busca impedir que a EA seja 

inserida de forma crítica e em consonância com as dimensões: política, social, 

econômica, cultural, etc., no currículo das escolas de educação básica. Para tanto, 

as autoras citam a importância da formação teórica crítica nesses cursos, 

buscando maiores aproximações com o caráter histórico, filosóficos, didáticos, 

etc., visto que tais aprofundamentos inserem-se enquanto: 

 

[...]instrumentos técnicos e políticos necessários ao trabalho do 
professor e que precisam ser apropriados no processo de sua 
formação, pois é o domínio dos fundamentos científicos e 
filosóficos que permite a compreensão ampla da Educação 
Ambiental (TOZONI-REIS; CAMPO, 2015, p 29). 
 
 

Corroborando com tais apontamentos, Queiroz (2012) debruça sua 

pesquisa em torno do modo como as questões socioambientais estão inseridas 

nos cursos de formação de professores. Nessa perspectiva a autora desenvolve 

sua investigação em dois cursos de licenciatura: Geografia e Pedagogia, nos quais 

além de analisar o que preconiza documentos oficiais sobre a inserção da 

dimensão ambiental nos respectivos cursos, também estabelece diálogos com os 

professores formadores de algumas disciplinas para melhor compreender as 

demandas referentes a estas questões. Ao término de suas investigações a 

pesquisadora conclui que a dimensão socioambiental, ainda se dá de forma 

pouco incisiva nesses cursos, estando na maioria das vezes, limitada a práticas 
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isoladas de alguns professores. Para Queiroz, (2012, p. 88) “entre as diversas 

causas disso, está a disciplinarização, que, pautada no pensamento linear, 

representa um dos grandes entraves” para a ampliação e expansão de tais 

discussões nas diferentes esferas institucionalizadas ou não. 

Levando em consideração as pesquisas anteriormente realizadas que 

direcionam suas análises a EA no ensino superior, buscaremos situar neste 

projeto, a investigação sobre Educação Ambiental no âmbito da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) campus de Jequié/BA, especificamente no 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, por compreendermos que trata-se 

de um espaço de formação humana, técnica e política (FREIRE, 1980) dos sujeitos nos 

seus processos formativos.  

Neste sentido questionamos: Quais influências a Educação Ambiental 

enquanto proposta de estágio supervisionado, pode apresentar para a formação 

dos licenciandos da disciplina Metodologia e Prática do Ensino de Ciências 

Naturais do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia - campus de Jequié? 

Situamos o debate na formação inicial por se tratar de um espaço concreto 

e legítimo de criação de alternativas para além do modelo hegemônico existente 

dentro e fora da universidade. Levando ainda em consideração que este processo 

de formação, também é de extrema importância para a afirmação da autonomia 

dos sujeitos, que tem a possibilidade de melhor compreender a sua realidade e a 

importância das ações humanas para o desenvolvimento de uma sociedade mais 

participativa e comprometida com a transformação de conceitos, 

comportamentos, posturas e ações a partir dos princípios humanizantes.   

A partir dos pressupostos teóricos e práticos a serem tratados no decorrer 

desta pesquisa acreditamos que a investigação sobre EA problematizadora aqui 

tratada terá grande relevância, visto que propiciará discussões e ações concretas 

a serem realizadas coletivamente na tentativa de apresentar elementos que 

venham contribuir para a formação do sujeito socioambientalmente responsável 

(SILVA;EL-HANI, 2014). Por isso a EA problematizadora adotada por nós, “está 

fundamentada sobre a criatividade e estimula uma ação e uma reflexão 
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verdadeiras sobre a realidade” (FREIRE, 1980, p.81). Parte da dialogicidade, ou 

seja, da mediação a partir do diálogo e do enfrentamento de opiniões que podem 

ser mobilizadas na tentativa de levantar indagações e questionamentos nos 

sujeitos que impulsionem uma nova forma de interagir em sociedade (FREIRE, 

1980). 

Assim, como já mencionamos, esta pesquisa foi desenvolvida, na 

disciplina Metodologia e Prática do Ensino de Ciências Naturais que possui carga 

horária de 120 horas. A escolha pela disciplina que abrange o estágio 

supervisionado trata-se de uma tentativa de superar discussões que reduzem o 

papel do estágio ao mero ato de imitação de modelos preestabelecido “sem 

proceder a uma análise crítica fundamentada teoricamente e legitimada na 

realidade social em que o ensino se processa” (PIMENTA; LIMA, p.8, 2005/2006). 

Além do mais é de extrema importância a percepção do estágio, na formação 

inicial em seu movimento constante, no qual o professor não se compreende 

como mero transmissor de conhecimentos, mas vê o processo de 

ensino/aprendizagem como prática dialética na qual, além do educador ensinar, 

ele também aprende, além de enfatizar o conteúdo, não deixa de lado os aspectos 

pedagógicos (FREIRE, 1996). 

Nesse sentido, Pimenta e Lima (2004) ao desenvolverem suas 

investigações sobre Estágio e Docência, apontam para a importância do estágio 

como pesquisa, visto que proporciona uma formação mais ampla aos futuros 

professores em virtude da aproximação com pesquisas que podem contribuir 

para uma análise mais crítica da realidade, o que possibilita aos “estagiários 

desenvolverem postura e habilidades de pesquisador a partir das situações de 

estágio, elaborando projetos que lhes permitam ao mesmo tempo compreender e 

problematizar as situações que observam” (PIMENTA; LIMA, 2004, p.46).  

Sobre a percepção do estágio enquanto pesquisa, Soares (2012, p. 42) 

afirma que essa “postura investigativa permite que os professores busquem e 

produzam novos conhecimentos e saberes, confrontando as explicações 

existentes com os dados novos da realidade dinâmica, incerta, problemática, 

heterogênea e complexa”. Por isso, não limitamos o estágio ao simples 
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cumprimento de atividades preestabelecidas, mas, enquanto espaço de 

investigação, embate, dialeticidade e construção de novos conhecimentos que 

contribuam significativamente para as mudanças necessárias em determinado 

contexto. 

Levando em consideração tais apontamentos, delimitamos como objetivo 

geral dessa pesquisa: analisar quais influências uma proposta de estágio em EA 

problematizadora pode apresentar para a formação dos licenciandos da 

disciplina Metodologia e Prática do Ensino de Ciências Naturais. Desse modo 

elegemos como objetivos específicos: identificar no discurso dos licenciandos 

elementos que referenciem sua postura quanto as questões socioambientais; 

analisar o desenvolvimento da intervenção em EA problematizadora e suas 

possíveis contribuições para a formação crítica dos partícipes e avaliar como os 

licenciandos dialogam os temas socioambientais em interface com outros 

conhecimentos durante a elaboração do planejamento do minicurso e no estágio 

em forma de minicurso, como parte das ações realizadas na referida disciplina. 

A seguir apresentaremos um breve resumo de cada etapa que constitui 

esta pesquisa, com a finalidade de deixar os leitores cientes da linha sucessória 

que aqui buscaremos traçar a fim de dinamizar a leitura e torná-la acessível a 

todos.  

Na introdução, trazemos um panorama geral da pesquisa, sinalizando os 

elementos de discussões a serem debatidos aos longo dos capítulos, bem como 

os objetivos e problemáticas que nos trouxeram até aqui. Também destacamos 

algumas pesquisas realizadas na área de atuação aqui tratada e que apontam 

como debate principal a Formação inicial de professores e sobre o estágio 

supervisionado. 

No Capítulo 1 traçamos uma linha de discussões enfatizando as relações 

estabelecidas entre os seres humanos e a natureza ao longo dos diferentes 

momentos históricos, introduzindo a partir daí, o debate sobre EA enquanto 

prática social de luta e resistência ao modelo hegemônico. Nesse capítulo 

também discorremos sobre a importância da EA ser debatida nos cursos de 

formação inicial de professores de forma permanente, partindo da 
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problematização da realidade na qual os discentes estão inseridos e sobre o 

desenvolvimento da autonomia e do protagonismo docente ainda nesse processo 

de formação inicial. 

O capítulo 2 trata-se do caminhar metodológico da pesquisa, e as escolhas 

teórico/metodológicas adotadas a fim de caracterizá-la. Para tanto, abordamos o 

cenário da pesquisa, os sujeitos envolvidos, os procedimentos de cada etapa 

desenvolvida, os instrumentos que foram utilizados e a técnica adotada para a   

análise dos dados. 

No capítulo 3 apresentamos uma análise descritiva dos dados coletados, 

separando-o em dois momentos. No primeiro, trazemos uma abordagem acerca 

das reflexões realizadas a partir da observação na disciplina Metodologia e 

Prática do Ensino de Ciências Naturais, na qual buscamos compreender a sua 

conformação e como o estágio supervisionado se constituía enquanto atividade 

curricular. O segundo momento trata dos dados oriundos da Proposta de estágio 

supervisionado protagonizando a EA, que foi desenvolvida tomando como 

parâmetro os 3 Momentos Pedagógicos. 

 No capítulo 4, discorremos sobre as categorias que emergiram após a 

exploração dos dados, durante o capítulo 3, que foram: EA: Entre o isolamento 

disciplinar e a interdisciplinaridade; O uso de diferentes estratégias didáticas 

como instrumento de mediação da EA e EA sob diferentes visões e processos de 

apropriações. Para tanto, analisamos como o posicionamento, a atitude e o 

pensamento dos licenciandos foram sendo consolidados ao longo de cada 

momento pedagógico presente nas categorias. 

Nas considerações finais realizamos alguns apontamentos referentes aos 

resultados que foram obtidos durante e ao final da pesquisa, abordando os 

aspectos positivos e negativos encontrados ao longo do percurso traçado. Nesse 

momento retornamos as questões que nortearam a pesquisa, na tentativa de 

demonstrar como tais aspectos se materializaram dentro da proposta 

desenvolvida. 

Em síntese, acreditamos que esta pesquisa poderá contribuir como suporte 

para outras investigações que, visem levar para os cursos de formação inicial de 
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professores metodologias que ampliem o espaço inerente ao estágio 

supervisionado, não o limitando ao cumprimento de conteúdos isolados na 

grade curricular das disciplinas. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

CAPÍTULO 1 
 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: CAMINHOS TRAÇADOS EM MEIO 
A CONFLITOS, DISPUTAS E LUTAS PELA LIBERTAÇÃO A 

PARTIR DA EDUCAÇÃO 
 

 
1.1 - Relação ser humano/natureza: Situando o debate 

 

Para melhor compreendermos o quadro atual em que se encontra a 

Educação Ambiental, faz-se necessário recorrermos a um breve passeio pela 

história, visto que, tanto os avanços quanto os retrocessos que culminam no 

momento histórico atual e conjuntural, são reflexos das relações que foram sendo 

conformadas ao longo do tempo, bem como do movimento histórico que se 

firmava na sociedade.  

Não pretendemos, porém, nos deter apenas em acontecimentos pontuais 

que consolidaram o início das discussões acerca da Questão Ambiental na 

contemporaneidade (como encontros e conferências), mas buscamos também 

travar discussões em torno das relações do ser humano com a Natureza, dos seres 

humanos entre si e como se dá esta dinamicidade de relações a fim de destacar a 

influência dessas interações para a configuração do modelo societário vigente e 

como a EA se insere nesse contexto. Por isso, entendemos que: 

 
Os modos como enxergamos e nos relacionamos com a natureza 
são frutos do momento histórico em que vivemos. Podemos 
compreender, portanto, que em diferentes tempos e espaços são 
configuradas inúmeras formas de vermos e lermos a natureza, e 
de estabelecermos relações com ela. Muitas vezes, não 
percebemos que os nossos atos, as maneiras de narrar 
acontecimentos, os modos de vermos a nós mesmos e aos outros 
e, ainda, nossas escolhas cotidianas, tudo isso, são negociações 
que vamos estabelecendo diariamente com os significados que 
nos interpelam através da cultura (GUIMARÃES, 2008, p. 87). 

 

 
Nesse caso, torna-se importante salientar que nossa percepção da 

realidade não se dá somente a partir da atualidade e apenas das construções 
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culturais, mas de todo processo conformado na trama das condições materiais e 

imateriais da vida humana, de tensões e conflitos históricos.  

Como constata Marx em sua teoria, apreender a relação entre seres 

humanos e a Natureza trata-se necessariamente de partirmos do entendimento 

de que estes processos se dão através do Trabalho que, por sua vez, possibilita o 

desenvolvimento da vida humana, como também a possibilidade do homem 

passar de dependente a mediador e “controlador” da Natureza. E aqui se trata 

de não reduzirmos a categoria Trabalho ao trabalho assalariado (no capitalismo), 

muito menos ao trabalho explorado (sociedade dividida em classes) (MARX & 

ENGELS, 2006), mas antes a entendermos enquanto 

 

[...] um processo entre o homem e a natureza, um processo em 
que o homem, por sua ação, media, regula e controla seu 
metabolismo com a natureza. Ele mesmo se defronta com a 
matéria natural como uma força natural. Ele põe em movimento 
as forças naturais pertencentes a sua corporalidade, braços e 
pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural 
numa forma útil para sua própria vida (MARX, 2004, p. 29-30). 

 

Dessa própria temporalidade se produzem os elementos que nos 

possibilitam compreender os processos que contribuíram para desencadear o 

modo pelo qual baseamos nossa relação com a natureza que, historicamente, tem 

se dado de forma exploratória e dominadora. Daí a razão porque não 

naturalizamos o desenvolvimento histórico, pois poderíamos cair no 

reducionismo de acreditar que a realidade está posta de forma estática e linear, 

sem levar em consideração as inferências e interferências decorrentes das 

transformações biológicas, sociais, econômicas, políticas, culturais e ambientais 

de cada época (desde o período que denominamos de comunidades primitivas, 

até chegarmos ao modo de produção atual: capitalista) (CEPIS, 2011). 

Como mencionamos, a ação dos seres humanos no presente é resultado da 

conjugação do que fora construído socialmente em um momento histórico 

anterior, em relação dinâmica, conflituosa, contraditória e tensa com as novas 

construções humanas em relação com a Natureza. Isso nos leva a refletir sobre a 

maneira como, ao longo do tempo, o ser humano passa a se relacionar com este 
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ente, a Natureza: numa relação nem sempre de cuidados, recoberta de 

contradições e conflitos que passou a ser marcada pelo sentimento de 

superioridade que “fez com que o homem mudasse sua concepção como parte 

da natureza. Natureza e homem passaram a ser duas coisas distintas” 

(GONÇALVES, 2008 p.172).  

Assim, a partir da aquisição de habilidades, como a utilização das mãos e 

de instrumentos de socialização a espécie humana (ENGELS, 2004) foi se 

distanciando do ser natural e com isso, a relação homem/natureza passou a ser 

sustentada pela relação de exploração entre os seres humanos e este com a 

Natureza, se apossando da posição central no universo (OLIVEIRA, 2002). 

Nesse processo histórico as formas de dominação vão se intensificando e 

conformando novas maneiras de segregar os seres humanos, que passam a 

usufruir da natureza de forma cada vez mais voraz. Passando pelo sistema 

escravista, feudal, modo de produção asiático 2  e chegamos ao século XVIII 

(período de universalização e hegemonização do sistema capitalista), quando a 

relação entre seres humanos e a natureza passa a ser vista e tratada como 

mercadoria. 

É o que se percebe de forma mais intensa nos séculos XVIII e XIX, período 

em que as ideias iluministas passam a ganhar força, legitimando o capital e, com 

o início da Revolução Industrial, retratando a natureza de modo tanto a 

exteriorizá-la quanto a estranhá-la3 do ser humano. Nesse período da Revolução 

                                                                 
2 “Esse processo histórico se deu fundamentalmente em sociedades não europeias. Onde? 
Principalmente no antigo Egito, Pérsia, Indostão, Java, Mesopotâmia, Índia, Bali, algumas regiões 
da Rússia e as altas mesetas (pequenos planaltos) da Ásia. Como a maioria das sociedades que se 
organizaram dessa maneira pertenciam à Ásia, este tipo de organização social foi denominada 
Modo de Produção Asiático. Porém, não podemos esquecer que também existiam outras 
sociedades não europeias que se organizavam de forma parecida, embora não estivessem na Ásia. 
Por exemplo, algumas sociedades dos povos originários da nossa América, antes da chegada dos 
espanhóis e portugueses, principalmente os incas. Isso também aconteceu na África.” (CEPIS, 
2011. pp. 16-17). 
3 “Examinamos o ato do estranhamento da atividade humana prática, o trabalho, sob dois 
aspectos: 1) A relação do trabalhador com o produto do trabalho como objeto estranho e poderoso 
sobre ele. Essa relação é ao mesmo tempo a relação com o mundo exterior sensível, com os objetos 
da natureza como um mundo alheio que se lhe defronta hostilmente. 2) A relação do trabalho 
com o ato da produção no interior do trabalho. Esta relação é a relação do trabalhador com sua 
própria atividade como uma [atividade] estranha não pertencente a ele, a atividade como miséria, 
a força como impotência, a procriação como castração. A energia espiritual e física para o 
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Industrial, outro fator que se consolida é “a modificação na relação homem-

natureza, onde a mesma adquire um conceito prático e utilitário: recurso natural, 

fonte de matéria-prima para a industrialização e manufatura de seus recursos” 

(BIGUELINI et.al, 2012, p.79).  Com isso, “centraliza a ciência e a técnica na vida 

humana, e retrata uma natureza como um objeto a ser possuído e dominado” 

(BIGUELINI et. al, 2012, p.79), mas não só a natureza, como também os seres 

humanos dominados pelos próprios seres humanos.   

Desse modo, a partir das relações de poder que foram se constituindo 

durante a Revolução Industrial, o ser humano distancia-se cada vez mais da 

natureza, passando a se apropriar desta de forma indiscriminada e 

impulsionando o desenvolvimento dos meios de produção e reprodução da vida 

baseadas na lógica da dominação, na qual a Natureza passa a ser colocada à 

disposição dos interesses humanos nem sempre “sustentáveis”. Tais fatores 

demonstram a influência direta desse distanciamento (gradativa e sempre 

crescente degradação ambiental, uso e consumo descontrolado dos recursos 

naturais não renováveis, relações humanas baseadas na dominação e exploração, 

etc.) que resulta na grave crise que vem comprometendo a continuidade da vida 

planetária, o que confirma a apropriação antropocêntrica da soberania humana 

em detrimento dos demais seres vivos. 

Assim ao se apropriar da natureza, o ser humano passa a controlar a 

matéria prima necessária para adquirir riquezas. E nesse movimento complexo, 

além de intensificar sua dominação e apropriação, extraindo “recursos” naturais 

numa proporção exacerbada e subordinando as demais espécies, assume 

também a luta pelo poder, o que leva a disputas acirradas dentro da própria 

espécie humana, que por sua vez, sofre divisões e rupturas entre as relações 

humanas, que passam a tratar não apenas a natureza como objeto do seu 

domínio, como também os seus pares. 

Desse modo “Essa concepção de natureza, típica da sociedade capitalista, 

que favoreceu a separação entre homem-natureza, justifica e sustenta o modo 

                                                                 
trabalhador, a sua vida pessoal – pois o que é vida senão atividade – como uma atividade voltada 
contra ele mesmo, não pertencente a ele.” (MARX, 2004. p. 148). 
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como produzimos, vivemos e nos relacionamos com as questões da natureza” 

(MODANESE, 2009, p.5 apud. BIGUELINI et. al, 2012).  Sendo que as diferentes 

formas dos seres humanos se relacionarem com a natureza também passaram a 

ser divididas na sociedade. De um lado os que continuam se compreendendo 

enquanto natureza, apesar dos conflitos travados em nome do poder, de outro os 

que, influenciados pelas forças dominantes, já não se compreendem mais 

enquanto natureza.  

Nesse sentido Loureiro (et.al, 2011) nos faz refletir sobre visões 

hegemônicas e contra-hegemônicas que vem se conformando e delimitando os 

campos de estudo que contribuem para a perpetuação e/ou superação do modo 

de agir dos sujeitos diante das questões socioambientais. O autor caracteriza tais 

visões sobre a questão Ambiental e seus processos educativos/culturais para 

melhor compreensão didática e as alocam em 4 eixos: Eixo 1 – Quanto à condição 

de ser natureza; Eixo 2 – Quanto à condição existencial; Eixo 3 – Quanto ao 

entendimento do que é educar e; Eixo 4 – Quanto à finalidade do processo 

educativo ambiental.  

Dos quais destacaremos apenas o Eixo 1 (Quadro 1), que nos ajuda a 

compreender como tais categorias refletem as formas de relações do ser humano 

com a natureza nos diferentes momentos históricos.   

 

Quadro 1. Visões de mundo referentes a Educação Ambiental 

Eixos Visão emancipatória Visão conservadora ou 

comportamentalista 

Quanto à 

condição de ser 

natureza 

Certeza de que somos seres 

naturais e de que nos realizamos 

e redefinimos culturalmente o 

modo de existir na natureza 

pela própria dinâmica societária 

na história da natureza. 

Convicção de que houve um 

afastamento de nossa espécie de 

relações adequadas, idealmente 

concebidas como inerentes aos 

sistemas ditos naturais, sendo 

necessário o retorno a esta 

condição natural pela cópia das 

relações ecológicas. 

Fonte: Loureiro (2011, p. 111). 
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Como demonstrado no quadro 1, enquanto a visão emancipatória agrega 

em si uma perspectiva dialética que parte das influências históricas das relações 

estabelecidas entre ser humano/natureza, em que o biológico interage 

mutuamente (mas não harmonicamente) com o social e daí vão se conformando 

elementos materiais e imateriais, econômicos e ideológicos, objetivos e subjetivos 

que determinam os meios de produção e reprodução da vida humana e não 

humana. A visão conservadora ou comportamentalista, por sua vez, nega essa 

dinamicidade histórica e enfatiza a necessidade de resgatarmos comportamentos 

que nos permitam manter relações harmônicas com a natureza como se tais 

relações fossem estáticas e que não sofressem influências dos condicionantes e 

determinantes biológicos, sociais, econômicos, culturais, ambientais 

(LOUREIRO, 2011). 

Para Loureiro e colaboradores (2011, p.77) “as raízes da crise estão 

assentadas no paulatino processo histórico de afastamento do ser humano 

perante a natureza [...]”. Afastamento este que se deu através da apropriação 

privada daquilo que fora e é produzido coletivamente pelo histórico processo de 

desenvolvimento das forças produtivas de cada período da sociedade. Tais 

processos desenvolveram no ser humano (na classe dominante) o 

comportamento nocivo de superioridade em relação aos demais seres vivos, 

passando a acreditar que, por esta razão, tudo que existe deveria estar subjugado 

aos seus interesses.  

É nesse movimento que paradigmas vão se conformando, sendo 

desenvolvidos, difundidos e vem legitimando a noção e materialização do 

domínio e controle do homem sobre as demais formas de vida (SHELDRAKE, 

1993).  

Entretanto, como afirma Gonçalves (2006, p.28): 

 

Não devemos ter a ingenuidade de acreditar que ele se afirmou 
perante outras concepções porque era superior ou mais racional 
e, assim, desbancou-as. Não, a afirmação desta oposição homem-
natureza se deu, no corpo da complexa História do Ocidente, em 
luta com outras formas de pensamento e práticas sociais. Ter isso 
em conta é importante não só para compreender o processo 
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histórico do passado, mas, sobretudo, para compreender o 
momento. 

 
Vale salientar, que embora as ações, os comportamentos e as percepções, 

dos indivíduos nos levem a acreditar no afastamento entre o ser humano e a 

natureza, permanecemos sendo partes integrantes desta, ou seja, somos natureza, 

porém como afirma Loureiro e colaboradores (2008) faz-se necessário a 

constituição de uma nova forma de nos relacionarmos com ela e com os demais 

seres humanos, de forma menos predatória, na tentativa de superar o quadro 

atual do planeta, que a cada dia se aproxima de um colapso possivelmente 

irreversível para todas as formas de vida. 

A partir do exposto, alguns questionamentos se fazem necessários para 

ampliarmos nossas discussões acerca dessas relações conflitantes. Afinal, de qual 

ser humano estamos nos referindo? Será que a crise socioambiental a qual 

estamos vivendo tem ligação com as ações de um determinado grupo de sujeitos 

ou a culpa é de cada indivíduo que não faz a sua parte para mudar esse quadro?  

Estas são questões que não podem ser camufladas, muito menos passar 

despercebidas frente as nossas reflexões, visto que toda essa trajetória de conflitos 

e tensões que perpassam a vida do ser humano e seu “distanciamento” da 

natureza, envolve todo um cenário de disputa pelo poder. Embora tenhamos 

compreensão da amplitude de momentos históricos que marcaram a atual 

conformação das questões socioambientais, pretendemos aqui, chamar a atenção 

apenas para alguns apontamentos que a nosso ver foram determinantes para que 

pudéssemos compreender a dinamicidade dos diferentes momentos históricos. 

Desse modo a necessidade de questionarmos sobre qual grupo de seres 

humanos estamos nos referindo se faz por compreendermos que “nem todo 

indivíduo de nossa espécie consome e se apropria do patrimônio natural da 

mesma forma, visto que se situa diferentemente na sociedade” (LOUREIRO et. 

al, 2011, p.122), fator este que não se estabeleceu de forma natural, muito menos 

a partir de processos evolutivos. As formas diferenciadas do ser humano se 

relacionar com a natureza se conformaram a partir de intensas disputas que 
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desencadearam divisões de classes e das relações de produção e reprodução da 

vida entre os seres humanos. 

Uma das questões determinantes para a fragmentação da sociedade foi a 

luta pelo poder, visto que quando o ser humano passou a perceber a natureza 

enquanto recurso à sua disposição para ser usufruído sem ao menos levar em 

consideração seu ritmo natural de evolução, ele também passou a intensificar sua 

exploração aos demais seres humanos (como já mencionamos) (LOUREIRO et.al, 

2011). 

Nesse movimento, a divisão de classes vai tomando espaço na sociedade, 

de um lado, formada por indivíduos que passaram a se apropriar da natureza 

como propriedade privada e desse modo, dominando a matéria prima que lhes 

proporcionaria poder e riquezas, para exercer seu domínio sobre os demais seres 

humanos. De outro lado a classe composta por dominados, oprimidos que, por 

deter unicamente sua força de trabalho para a garantia da transformação da 

matéria prima em objeto de consumo, passa a ser explorado pela classe 

dominante.  Para Marx e Engels (2006): 

 

A história de toda sociedade até nossos dias é a história da luta 
de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e 
servo, mestre e oficial, em suma, opressores e oprimidos 
estiveram em constante oposição; empenhados numa luta sem 
trégua, ora velada, ora aberta, luta que a cada etapa conduziu a 
uma transformação revolucionária de toda a sociedade ou ao 
aniquilamento das duas classes em confronto (MARX E 
ENGELS, 2006, p. 23-24)  

 

A divisão dos seres humanos em classes decorre portanto, da forma de 

produção que resultou “no antagonismo entre as classes dominantes e as classes 

oprimidas”. 

Como tratamos todo esse processo histórico de forma dinâmica e em 

constante movimento, trazemos a discussão para a conjuntura atual, na qual 

vemos a consolidação dessa classe opressora que teve sua conformação a partir 

do modelo societário econômico hegemônico - a saber, capitalista- composto por 

uma pequena minoria que ao deter o poder, sente-se no direito de “ditar as 
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regras” nos diferentes setores da sociedade. Por isso, não generalizamos ao 

mencionar as práticas predatórias do ser humano na natureza e ratificamos que, 

ao afirmarmos sobre o processo de degradação, apropriação e dominação sob a 

natureza, estamos nos referindo a essa classe dominante que busca a todo custo 

a perpetuação do sistema capitalista (LOUREIRO et.al,2011).  

Embora a responsabilização da degradação ambiental seja em grande 

escala resultado da ganância dessa classe que destrói sem levar em consideração 

as consequências que suas ações trarão para o planeta, é preciso tratar a questão 

de forma dialética, por isso não podemos deixar de destacar a importância da 

ação de cada indivíduo para garantir a sustentabilidade planetária que por sua 

vez, deve estar intrinsecamente ligada as questões sociais, econômicas, políticas 

e culturais. 

Analisando estes processos e como isso traz reflexos para a educação em 

termos gerais e a EA de modo específico, numa perspectiva freiriana, 

 

[...] Sugere uma dicotomia inexistente homens-mundo. Homens 
simplesmente no mundo e não com o mundo e com os outros. 
Homens espectadores e não recriadores do mundo. Concebe a 
sua consciência como algo especializado neles e não aos homens 
como “corpos conscientes”. A consciência como se fosse alguma 
seção “dentro” dos homens, mecanicistamente 
compartimentada, passivamente aberta ao mundo que a irá 
“enchendo” de realidade. Uma consciência continente a receber 
permanentemente os depósitos que o mundo lhe faz e que se vão 
transformando em seus conteúdos. Como se os homens fossem 
uma presa do mundo e este um eterno caçador daqueles, que 
tivesse por distração “enchê-los” de pedaços seus (FREIRE, 1987. 
p. 36). 

 

A crise socioambiental que atravessamos na contemporaneidade é em 

grande escala, fruto do anseio dessa minoria pelo não rompimento desse sistema, 

que para manter-se hegemônico, utiliza das mais diferentes formas de 

dominação para alienar os sujeitos, seja a partir da educação, de mecanismos 

midiáticos ou até mesmo a partir da valorização da cultura do consumismo, que 

tem contribuído consideravelmente com a extração desenfreada dos recursos 
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naturais, para garantir a produção dos objetos de consumo em uma velocidade 

cada vez maior e assim garantir a  manutenção da ordem do capital. 

 

Esta é uma concepção que, implicando numa prática, somente 
pode interessar aos opressores que estarão tão mais em paz, 
quanto mais adequados estejam os homens ao mundo. E tão mais 
preocupados, quanto mais questionando o mundo estejam os 
homens. Quanto mais se adaptam as grandes maiorias às 
finalidades que lhes sejam prescritas pelas minorias 
dominadoras, de tal modo que careçam aquelas do direito de ter 
finalidades próprias, mais poderão estas minorias prescrever 
(IDEM, ibdem. p. 36). 

 

 Em diálogo com o pensamento freiriano, Oliveira (2002,s.p) nos ajuda a 

compreender que, 

 
No processo de acumulação do capital, o trabalhador tem sido 
despojado do conjunto dos meios materiais de reprodução de 
sua existência e forçado a transformar sua força de trabalho em 
mercadoria, a serviço do próprio capital, em troca de um salário. 
O capital separa os homens da natureza, em seu processo de 
produção/reprodução e impõe que o ritmo do homem não seja 
mais o ritmo da natureza, mas o ritmo do próprio capital. 

 
            Daí, percebemos o quanto o modo de produção capitalista é perverso não 

apenas com a natureza - quando desconsidera seu processo metabólico4 - ao 

valer-se dela de forma utilitarista e reduzir sua importância ao ritmo pregado 

pela “lei do capital”, mas também com os trabalhadores que são obrigados a estar 

a serviço desse sistema para garantir seu meio de subsistência. 

Portanto, a classe dominante ainda hoje, utiliza os mais diferentes 

instrumentos para dominar os sujeitos, seja a partir da exploração por meio do 

trabalho humano, seja pela má distribuição econômica, ou até mesmo utilizando 

                                                                 
4O processo metabólico da natureza ao qual nos referimos se trata de seu desenvolvimento 
natural e não destrutivo inerente à conservação e preservação da própria natureza, incluindo aqui 
o ser humano como parte indissociável dela, assim como qualquer outra vida. De todo modo, ao 
falarmos de metabolismo, também não podemos esquecer que há o metabolismo próprio de cada 
modo de produção referente ao desenvolvimento das forças produtivas que tem determinado os 
modos de relações existentes nas sociedades. Nesse sentido o metabolismo societário do modo 
de produção capitalista se trata da exploração do homem sobre o homem, da apropriação privada 
do que é produzido coletivamente, da crise cíclica dos meios de produção. Ou seja, o capitalismo 
só existe, só garante o funcionamento de seu metabolismo se garante a exploração, subordinação, 
destruição, pobreza, degradação, etc. 
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a educação como forma de alienar os seres humanos, já que “no reino do capital, 

a educação é, ela mesma uma mercadoria” (MÉSZÁROS, 2008, p.16). Ou seja, o 

sistema capitalista, utiliza a própria educação como aparelho ideológico de 

dominação do modelo hegemônico capitalista. De acordo o autor (IDEM. p. 26), 

  

Essa lógica exclui, com uma irreversibilidade categórica, a 
possibilidade de legitimar o conflito entre as forças hegemônicas 
fundamentais rivais, em uma dada ordem social, como alternativas 
viáveis entre si, quer no campo da produção, quer no âmbito 
cultural/educacional. Portanto, seria realmente um absurdo 
esperar uma formulação de um ideal educacional. [...] 
naturalmente o mesmo vale para a alternativa hegemônica 
fundamental entre capital e trabalho. Não surpreende, portanto, 
que mesmo as mais nobre utopias educacionais, anteriormente 
formuladas sobre o ponto de vista do capital, estivesse que 
permanecer estritamente dentro dos limites da perpetuação do 
domínio do capital como modo de produção social metabólica. 
[...] suas posições críticas poderiam, no limite, apenas desejar 
utilizar as reformas educacionais que propusessem para remediar 
os piores efeitos da ordem reprodutiva capitalista estabelecida 
sem, contudo, eliminar seus fundamentos causais antagônicos e 
profundamente enraizados. (grifos do autor) 

 

Cada vez mais, constatamos a necessidade de mudança profunda da 

forma de organização da sociedade, dos espaços institucionalizados e da 

estrutura de opressão e exploração que os trabalhadores, bem como a natureza 

sofrem nas mais diversas instâncias da sociedade. É necessário construirmos 

espaços educativos com caráter pedagógico mais humanizador, que possibilite à 

emancipação dos sujeitos. Este se mostra um grande desafio: construir práticas 

educativas e políticas que nos deem condições para superarmos o modo de 

produção e reprodução da vida e do trabalho que nega o desenvolvimento dos 

sujeitos, da sociedade, do planeta a partir da ação criadora inerente aos seres 

humanos.  

 

1.2 Educação Ambiental e sua configuração no modelo societário vigente  

 
Refletir e debater sobre a questão ambiental na sociedade moderna tem se 

tornado cada dia mais necessário na tentativa de levantarmos ações que visem 
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minimizar a degradação ambiental que é em grande parte resultado de injustiças 

sociais bem como do usufruto desenfreado dos bens naturais (REZENDE; 

OLIVEIRA, 2010).  

Como viemos discorrendo, o modelo de desenvolvimento societário no 

qual vivemos é baseado no sistema capitalista – explorador, competitivo, 

individualista, degradante, inviável ao futuro da humanidade - que tem colocado 

a vida planetária num impasse cada vez mais crucial: ou seguimos usufruindo 

indiscriminadamente dos bens do planeta e nos condenamos a autodestruição; 

ou buscamos alternativas societárias que possibilitem romper com esta lógica 

destrutiva e busque avançar por caminhos que viabilizem a continuidade da vida 

do planeta em sua totalidade (recuperando a relação humanizada entre seres 

humanos-natureza).  

Nesse sentido a Educação Ambiental, enquanto prática social tem o papel 

fundamental de problematizar esta realidade estabelecendo relações entre os 

diferentes contextos (social, ambiental, econômico, cultural e político), tendo 

como uma de suas funções contribuir para a formação do sujeito em sua 

totalidade5 a fim de torná-lo um agente ativo na construção e transformação da 

sua história, partindo do princípio da coletividade e da não degradação. Portanto 

faz-se necessário “problematizar na prática educativa, a condição social e política 

do sujeito, colocando a educação [...] a serviço da conscientização política do 

sujeito-educando para a transformação social” (TOZONI-REIS, 2004, p. 83).  

Por isso, entendemos que educar ultrapassa a esfera da transmissão de 

conhecimentos em que não há vias de retorno para todos os envolvidos no 

processo educativo. Entendemos que a educação é Libertadora (FREIRE, 1967), 

 
Esse é o dilema básico, que se apresenta, hoje, de forma 
iniludível, aos países subdesenvolvidos – ao Terceiro Mundo. A 
educação das massas se faz, assim, algo de absolutamente 
fundamental entre nós. Educação que, desvestida da imagem 
alienada e alienante, seja uma força de mudança e de libertação. 

                                                                 
5De acordo Kosik (1976. p. 41) “a posição da totalidade, que compreende a realidade nas suas íntimas leis 

e revela, sob a superfície e a causalidade dos fenômenos, as conexões internas, necessárias, colocam-se em 

antítese à posição do empirismo, que consideras as manifestações fenomênicas e casuais, não chegando a 

atingir a compreensão dos processos evolutivos da realidade. Do ponto de vista da totalidade, compreende-

se a dialética da lei e da casualidade dos fenômenos, da essência interna e dos processos fenomênicos da 

realidade, das partes e do todo, do produto e da produção e assim por diante.” 
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A opção, por isso teria de ser, também, entre uma “educação” 
para a “domesticação”, para a alienação, e uma educação para a 
liberdade. “Educação” para o homem-objeto ou educação para o 
homem-sujeito (p. 36). 
 

Ela desempenha o papel de contribuir para que haja maior apreensão por 

parte dos sujeitos, acerca da realidade e da importância das ações humanas para 

o desenvolvimento de uma sociedade mais participativa e comprometida com a 

transformação social. Além disso, a ação educativa libertadora exerce grande 

contribuição no processo de autonomia e emancipação humana, visto que 

“pressupõe liberdade de pensamento, direito à dúvida sistemática, que é um dos 

motores do conhecimento” (LOUREIRO, 2006, p. 38). 

Por isso, Lima (1999, p. 02) argumenta que,  

  

A importância da educação enquanto instrumento privilegiado 
de humanização, socialização e direcionamento social. Está claro 
que, como toda prática social, ela guarda em si as possibilidades 
extremas de promover a liberdade ou a opressão, de transformar 
ou conservar a ordem socialmente estabelecida. Nesse sentido, 
embora não seja o único agente possível de mudança social, é um 
dentre outros processos onde essa potencialidade se apresenta. 

 

Nesse cenário vemos na conjuntura histórica e atual brasileira, diversos 

sentidos sendo empregados à Educação e Educação Ambiental a fim de atender 

aos interesses do sistema vigente. A classe dominante intenta conservar seu 

poder sobre a classe oprimida, através da intensificação do processo de 

reprodução da injustiça e desigualdade social e isso se reflete nas questões 

educacionais e ambientais (LOUREIRO, 2006; FREIRE, 1987). A ação da classe 

dominante tem perpetuado o processo de alienação que nos leva a acreditar que 

os sujeitos da classe subalterna são os únicos agentes causadores das destruições 

no meio ambiente. Deste modo, Lima (1999, p.11) reitera o fato da classe 

dominadora (burguesa) sempre objetivar transferir “para toda a coletividade as 

responsabilidades por agressões ambientais cometidas por um determinado 

grupo empresarial ou iniciativa governamental”. 

 Por essa razão a EA aqui tratada busca ultrapassar a esfera individualista, 

biologizante e comportamentalista, visto que a compreendemos,  
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[...] a partir de uma matriz que vê a educação como elemento de 
transformação social inspirada no diálogo, no exercício da 
cidadania, no fortalecimento dos sujeitos, na superação das 
formas de dominação capitalistas e na compreensão do mundo 
em sua complexidade e da vida em sua totalidade (LOUREIRO, 
2012. p.28) 

 

Enfatizamos a EA enquanto prática social e política, porque carrega em si 

os condicionantes que podem tanto preservar a ordem instituída na sociedade, 

como manifestar um universo de possibilidades que contribuam para gerar 

mudanças em uma determinada realidade. A EA além de ser uma prática social, 

é concebida como ação duplamente política, pois agrega o “processo educativo, 

que é inerentemente político e a questão ambiental que também tem o conflito 

em sua origem” (LAYRARGUES, 2004, p. 91). 

Pensando a EA como ação social e política, faz-se necessário mencionar 

sobre sua inserção no país, a partir de meados do séc. XX, quando movimentos 

ambientalistas começam a trazer o debate da questão ambiental para o cenário 

brasileiro – através  de conferências, encontros e abordagens de como o 

consumismo desenfreado propagado pelo desenvolvimentismo nacional ou 

lógica de desenvolvimento nacional dependente dos interesses internacionais 

(SADER, 1990), estava provocando um processo vertiginoso de autodestruição 

nacional – sinalizando a necessidade de implementação de uma Política Nacional 

do Meio Ambiente que só passa a ser estabelecida na década de 80.  

Esta política pública que buscou pensar minimamente o Meio Ambiente 

compreendeu, também, toda a institucionalidade nacional. Assim a EA passa a 

ser instituída, também, no sistema educacional brasileiro como necessária em 

todos os níveis e modalidades de ensino (BRASIL, 1999). Fator este de grande 

contribuição para a expansão das discussões sobre a problemática ambiental nos 

diversos espaços.  

Contudo, não podemos negar as contradições existentes no modo de se 

enfatizar a EA nesses espaços que, em sua maioria, fragmenta e limita a prática 

ambiental em ações pontuais e que em grande medida, talvez não apresente 

alternativas de mudanças consideráveis à realidade ambiental educacional. Daí 
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a necessidade de estarmos atentos acerca do modo pelo qual a EA vem sendo 

abordada e apropriada pelos sujeitos nas instituições de ensino, não perdendo de 

vista que “a educação deve ser considerada como formação humana, buscando o 

desenvolvimento pleno do indivíduo” (REZENDE; OLIVEIRA, 2010, p.11). 

Por isso a importância de intensificarmos os debates acerca da 

problemática ambiental no âmbito educacional, pois é imprescindível fomentar 

nas instituições de ensino uma EA para além dos fatores biologizantes. Uma EA 

que viabilize o exercício de pensar e questionar os mecanismos que estão por traz 

do desequilíbrio ambiental, ao tempo em que busque questionar as teorias 

comportamentalistas, conservadoras, etc., que sugerem alternativas 

individualistas como solução para o fim dos problemas ambientais. 

 

Entendemos que uma educação ambiental de ênfase técnica e 
biologizante reduz a complexidade do real e mascara os 
conteúdos e conflitos políticos inerentes à questão ambiental, 
favorecendo uma compreensão alienada e limitada do problema 
por parte dos educandos. Portanto, a construção de um processo 
educativo identificado com a autonomia individual e a 
emancipação social não pode prescindir de uma atitude crítica, 
participativa e comprometida com a ampliação da cidadania 
(LIMA, 1999, p.15).  

 

A partir dessa perspectiva crítica de conceber a Educação e a EA, alguns 

estudiosos já há alguns anos, passaram a investigar formas alternativas de estar 

ampliando o debate sobre tais questões nas diferentes esferas do ensino. 

Pensando nisso, Loureiro e Torres (2014) ao longo do livro: Educação Ambiental 

- Dialogando com Paulo Feire, debatem sobre essa interface entre a EA e a 

pedagogia freireana a partir do trabalho com os temas geradores. Nesse sentido, 

 

A Pedagogia Freireana está voltada à efetivação de uma 
Educação Libertadora mediante a obtenção de temas geradores 
que sintetizam os conflitos  e as contradições provenientes das 
relações homem-mundo (Freire,1987) – as quais, por sua vez, 
julgamos abarcar as relações existentes entre sociedade, cultura 
e natureza -, tendo em vista desencadear processos pedagógicos 
de conscientização dos educandos que, ao reconhecerem sua 
vocação ontológica e histórica de ser mais no mundo poderão 
atuar de forma crítica e consciente para a transformação das 
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situações-limite (Freire,1987) por eles vividas (LOUREIRO; 
TORRES 2014, p.15). 

 

              A utilização dos temas geradores, enquanto metodologia dialógica, além 

de ser um mecanismo viável para levar a EA às instituições de ensino numa 

perspectiva crítica, também contribui para a construção de um modelo de 

educação que supere a esfera conteudista que limita o fazer pedagógico do 

professor e consequentemente o processo de aprendizagem dos estudantes. 

Tratam-se de temas obtidos a partir da investigação temática (LOUREIRO; 

TORRES 2014), e da problematização de temas que dialogam com os conteúdos 

específicos das disciplinas. Por tanto, a Abordagem temática Freireana, volta-se 

para a “apreensão e problematização dos conhecimentos prévios dos educandos 

pelos educadores acerca dos temas geradores, quanto à formulação de problemas 

pelos educadores, para a apreensão dos conhecimentos científicos pelos 

educandos” (LOUREIRO; TORRES 2014, p.26). 

 Baseada na Abordagem Temática Freireana também destacamos a 

dinâmica dos 3 Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2002) que compreendemos como uma rica metodologia que 

viabiliza a ampliação das discussões sobre EA nas intuições de ensino. Conforme 

Ferreira, e colaboradores (2016, p. 514) essa dinâmica contribui para que o 

estudante seja “capaz de associar o conhecimento que está sendo construído por 

meio das problematizações de sua realidade.”  

 Os 3MP configuram-se a partir da: Problematização inicial, quando o 

educador  levanta questionamentos e problemáticas, tendo como base a realidade 

dos educandos, a Organização do conhecimento, no qual o professor tem como 

função mediar o conhecimento a partir de atividades que deve propor aos 

estudantes e por fim, a Aplicação do conhecimento, momento destinado a 

abordagem dos conhecimentos que foram apropriados pelos educandos para 

serem empregados  nas diferentes situações (GIACOMINI; MUENCHEN, 2015).6 

                                                                 
6 Trataremos sobre os 3MP de forma mais profunda nos próximos capítulos, já que esta dinâmica 
concebe-se como caminho metodológico central da proposta de estágio supervisionado 
desenvolvida nessa pesquisa. 
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A partir do exposto, acreditamos na importância de se debater a Educação 

Ambiental com o auxílio de  diferentes mecanismos e de forma permanente em 

todos os níveis de escolarização, principalmente nas Instituições de Ensino 

Superior (IES), nos cursos de formação de professores, visto que durante esse 

processo o educador, ainda que em fase de formação inicial, terá a possibilidade 

de se constituir enquanto sujeito ativo nas tomadas de decisões que possibilitará 

o desenvolvimento da sua autonomia docente e posteriormente poderá 

contribuir para o desenvolvimento da autonomia e possível emancipação dos 

seus educandos. 

 
1.3 Reflexão sobre a Educação Ambiental enquanto prática libertadora na 
formação inicial 
 

Como sinalizamos no tópico anterior, as discussões em torno da Educação 

Ambiental tem sua expansão no Brasil desde as décadas de 60 e 70, mas seu 

debate num caráter de disputa e enfrentamento entre lógicas societárias 

antagônicas emergiram a partir do processo de luta por políticas públicas. Como 

destaca Mészáros, movimentos contra hegemônicos tentam a todo o momento 

romper com o modo de dominação capitalista, em busca da transformação da 

sociedade. Tendo em vista que “O objetivo central dos que lutam contra a 

sociedade mercantil, a alienação e a intolerância é a emancipação humana” 

(MÉSZÁROS, 2008, p.15). Nesse sentido, aqui no Brasil, esse processo culminou 

na implementação da Lei 9.795/99 e que instituiu a Política Nacional de 

Educação Ambiental (PNEA).  

Inúmeros “setores acadêmicos se viram, em consequência, induzidos a 

redefinir seu papel diante das novas demandas sociais postas pela problemática 

ambiental” (BRASIL, 2007. p. 5). Nesse sentido a EA se expande na sociedade se 

ramificando por diversas esferas estando presente inclusive, enquanto elemento 

fundamental a ser debatido nas instituições, também, de Ensino Superioras IES.  

As discussões voltadas para a problemática ambiental nas IES passam, a 

partir daí, a serem integradas em cursos e disciplinas específicas. O curso de 

licenciatura em ciências biológicas, por exemplo. Todavia, embora tragam em sua 
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organização e estrutura, debates voltados para preservação e conservação do 

meio ambiente, ainda não apresentam na materialização, elementos que 

intensifiquem as discussões sobre EA para além de disciplinas como ecologia. De 

acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Ciências 

Biológicas, tais disciplinas têm como principais abordagens: 

 

Relações entre os seres vivos e destes com o ambiente ao longo 
do tempo geológico. Conhecimento da dinâmica das populações, 
comunidades e ecossistemas, da conservação e manejo da fauna 
e flora e da relação saúde, educação e ambiente (BRASIL, 2001 
p.6).  

 

Reconhecemos a importância dos debates e abordagens que, 

evidentemente são necessários e também convergem com a problemática 

ambiental. Todavia, preocupa-nos a limitação de tais abordagens em cursos de 

formação de professores, que deveriam integrar a EA, também, enquanto prática 

problematizadora e transversal, dialogando com as dimensões: social, cultural, 

política e econômica, na busca por uma educação de caráter libertadora a partir 

da reflexão e ação da EA enquanto elemento de transformações 

comportamentais, ideológicas ou mesmo na superação da condição do sujeito 

enquanto oprimido7. 

De acordo com a Lei nº 9.394/96 que dispõe sobre as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), “a educação superior deve desenvolver o 

entendimento do ser humano e do meio em que vive” (BRASIL, 2012, p. 01). 

Contudo precisamos estar atentos ao modo pelo qual se tem enfatizado essa 

necessária compreensão do ser humano acerca de sua realidade, já que esta não 

é estática e acabada (FREIRE, 1980).  

                                                                 
7Para Freire, a necessidade de superação da condição de opressores e oprimidos se dá porque 
“isso [a opressão] não quer dizer necessariamente que os oprimidos não tenham consciência de 
que são pisados. Mas o estar imerso na realidade opressiva impede-lhes uma percepção clara de 
si mesmos enquanto oprimidos. [...] Sua visão é individualista, por causa de sua identificação 
com o opressor: não tem consciência de si mesmo enquanto pessoa, enquanto membros de uma 
classe oprimida. [...] Uma revolução que transforma uma situação concreta de opressão, lançando 
o processo de libertação, deve ainda enfrentar esse fenômeno. Muitos dos oprimidos que 
participam direta ou indiretamente na revolução, condicionados pelo mito da antiga ordem, 
buscam fazer dela sua própria revolução. A sombra de seu antigo opressor projeta-se 
continuamente sobre eles” (FREIRE, 1980. p. 58). 
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Partimos do pressuposto da necessidade de se problematizar nos cursos 

de formação de professores a realidade em movimento, que passa a todo tempo 

por transformações; uma realidade dialética, para que os sujeitos, ao 

compreendê-la, possam ir à busca de transformações concretas da mesma. Isso 

implica compreender que uma “Educação que procura entender a realidade 

objetiva sem considerar os sujeitos e a subjetividade é objetivismo e negação da 

ação histórica (assim, o máximo que podemos fazer é interpretar o mundo e não 

o transformar)” (LOUREIRO, 2012, p. 34). 

Partindo do princípio da formação humana, a defesa por uma EA 

libertadora que perpasse pelas disciplinas de forma transversal nos cursos de 

formação inicial de professores, parte da premissa de que, na condição de 

educadores em formação, é necessário desenvolver a consciência8 da dialogicidade 

(FREIRE, 1987) e da reflexão problematizadora acerca da realidade que se lhes 

apresenta que neste caso é o próprio curso de licenciatura. Tendo em vista que: 

 

A Educação Ambiental promove a conscientização e esta se dá 
na relação entre o “eu” e o “outro”, pela prática social reflexiva e 
fundamentada teoricamente. A ação conscientizadora é mútua, 
envolve a capacidade crítica, diálogo, a assimilação de diferentes 
saberes, e a transformação ativa da realidade e das condições de 
vida. (LOUREIRO, 2012, p. 34) 

 

Nesse sentido, tanto as abordagens de Frederico Loureiro, quanto as 

concepções freireana nos possibilitam refletir sobre a EA como prática 

permanente e de libertação, também nos cursos de formação de professores, em 

particular no curso de licenciatura em ciências biológicas. Por isso a importância 

em refletir a EA a partir da pedagogia freireana, na tentativa de buscarmos na 

problematização da realidade, os elementos capazes de trazer as questões 

                                                                 
8Destaca-se que o termo conscientização, implícita no termo consciência, trazido por Paulo Freire, 
não é de autoria deste. Como ele mesmo afirma: “Na realidade, foi criado por uma equipe de 
professores do Instituto de Estudos Brasileiros por volta de 1964”. De todo modo, é Freire quem 
desenvolve de forma dialética e numa perspectiva de aproximação crítica da realidade. O mesmo 
afirma no seu livro Conscientização: teoria e prática de libertação que “a conscientização implica, 
pois, que ultrapassemos a esfera espontânea de apreensão da realidade, para chegarmos a uma 
esfera crítica na qual a realidade se dá como objeto cognoscível e na qual o homem assume uma 
posição epistemológica” (IDEM, Ibdem. p. 26).  
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socioambientais para o campo da formação de educadores como práxis 

transformadora. Pois “a educação, como prática de liberdade é um ato de 

conhecimento, uma aproximação crítica da realidade” (FREIRE, 1980, p. 25). 

 Portanto ao tratarmos da pedagogia freireana de modo geral, não 

podemos perder de vista um conceito central que referencia as ideias de Freire 

acerca da educação: a conscientização, que se dá a partir do momento em que o 

sujeito consegue observar sua realidade de forma crítica. Visto que “a 

conscientização não pode existir fora da “práxis”, ou melhor, sem o ato ação-

reflexão. Esta unidade dialética constitui, de maneira permanente, o modo de ser 

ou de transformar o mundo que caracteriza os homens” (FREIRE, 1980. p.26). 

 Partindo do exposto, o tornar-se educador e educadora ultrapassa a 

dimensão pautada na transmissão de conhecimentos, na qual não existe interação 

entre educador/educando. Por isso a necessidade do contato prévio com a sala 

de aula (a partir do estágio), ainda no processo de formação inicial, visto que 

além de proporcionar um olhar mais atento frente a realidade escolar, também 

possibilita ao futuro professor consolidar sua autonomia e consciência crítica 

para além do padrão educacional dominante. 

 

1.4 - Autonomia na Relação Estágio Supervisionada - Prática Docente 
 
 

Durante o processo de formação humana o indivíduo passa a se constituir 

enquanto ser socioambiental, cultural, coletivo, etc., na busca pelo seu 

reconhecimento enquanto sujeito imerso no padrão societário no qual se 

encontra. Diversos saberes e posturas vão sendo incorporados a partir do modo 

de produção e reprodução da vida, determinando os processos de 

desenvolvimento do indivíduo em cada momento histórico e conformando as 

relações humanas que, por sua vez, tem culminado em estruturas de dominação 

que busca manter estes mesmos seres humanos na condição de subjugados e 

explorados. 

Partindo dessa premissa entendemos a educação como um dos principais 

elementos capazes de transformar essa realidade que impede o desenvolvimento 
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da autonomia dos seres humanos e, consequentemente, sua emancipação. Visto 

que um dos principais papéis da educação é formar o sujeito em sua “totalidade” 

a fim de torná-lo um agente ativo na transformação da sua própria história, dos 

sujeitos coletivos e da realidade como um todo. Enquanto instrumento 

privilegiado de humanização, socialização e direcionamento social (LIMA, 1999), 

a educação é extremamente importante. 

Em decorrência da concepção de educação, como prática social e 

libertadora, vemos a sua importância para o desenvolvimento da autonomia 

durante o processo formativo dos sujeitos, que desde os primeiros anos de 

escolarização são influenciados a inquietar-se diante dos novos conhecimentos 

que vão sendo adquiridos, transferidos e elaborados a partir da socialização e 

mediação do conhecimento historicamente produzido pela sociedade na relação 

com o outro e com a realidade que o cerca. 

Fator este que durante os diferentes níveis de escolarização, inclusive na 

formação inicial de educadores, permanece em processo e possibilita a 

descoberta da identidade docente 9 , passando por fases de questionamento 

quanto às especificidades necessárias para se constituir enquanto educador e 

educadora em busca de respostas que contribuam para o desenvolvimento de 

seu papel e do seu estar na sociedade. Muitas dessas respostas possibilitam 

compreender a necessidade de melhor desenvolver nossa autonomia que, por 

sua vez, passa a ser desvelada no contato direto com a prática docente, dentro e 

fora do espaço educacional e que, algumas inclusive, acompanham o professor 

durante toda sua vida profissional. Por isso a importância de apreender que: 

 
O professor constitui-se professor, não por vocação, dom, 
aptidão natural ou herança, mas nas relações que estabelece na 
dinâmica do seu meio social, compreendendo a sua vivência 
social geral, no seio familiar, no ambiente escolar ou no exercício 
profissional. (LAROCCA, 2006, p.2) 

 

                                                                 
9 Conforme Pimenta e Lima(2004) “A identidade do professor é constituída ao longo de sua 
trajetória como profissional do magistério. No entanto, é no processo de sua formação que são 
consolidadas as opções e interações da profissão que o curso se propõe legitimar” (p.62). 
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Daí o enfoque necessário no desenvolvimento da autonomia docente10, 

que se dá de forma processual e contínua, a partir do momento em que o 

indivíduo toma consciência do seu inacabamento e se percebe enquanto sujeito 

ativo, social e individual que, mesmo sendo condicionado a um modo de 

produção e reprodução da vida por um viés de exploração, também se entende 

enquanto construtor de sua própria história e protagonista das transformações 

de uma dada realidade. Portanto, apreende que as imposições, regras, 

subjugações, exploração, etc., não são determinações de “entidades superiores”, 

mas produtos das próprias relações históricas e por isso, passiveis de serem 

modificadas, superadas (FREIRE, 1987). 

Em consequência dessa tomada de consciência - que também pode 

propiciar a emancipação dos educadores em formação - vão sendo 

desencadeados constantes processos de descobertas e de transformações a partir 

das diferenças que vão se constituindo entre as práticas diárias e os anseios por 

um ensino que seja pautado nos “valores da igualdade, justiça e democracia” 

(CONTRERAS, 2002, p.185). 

No atual modelo educacional, principalmente no cenário brasileiro, tem se 

tornado um desafio constante superar a visão reducionista do fazer pedagógico 

de educadoras e educadores. Muitas vezes, teoria e prática são mantidas 

distanciadas ou relacionadas de forma mecanicista, negando a estes, a 

possibilidade de compreender que é justamente nesta relação “prática-teoria-

prática...” (FREIRE, 1987) que se dá o processo real de desenvolvimento da 

autonomia de cada sujeito, seja dentro ou fora da escola.  

Do mesmo modo, na formação inicial muitos destes educadores se 

deparam com momentos que, quase sempre se apresentam como o antes e o 

depois de “ser educador” e que, ao se apresentar de forma distanciada de todo o 

processo de formação ao qual o sujeito está imerso desde que nasceu sempre é 

                                                                 
10  “A perspectiva do docente como profissional reflexivo nos permite construir a noção de 
autonomia como um exercício, como forma de intervenção nos contextos concretos da prática 
onde as decisões são produto de consideração da complexidade, ambiguidade e conflituosidade 
das situações. Essa consciência da complexidade e do conflito de interesses e valores é que faz 
com que as decisões autônomas tenham de ser entendidas como um exercício crítico de 
deliberação levando em conta diferentes pontos de vistas” (CONTRERAS, 2002, p. 197). 
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considerada como a etapa em que sua boa execução ou não, influenciará de forma 

positiva ou negativa na sua prática docente. 

Dentro dessa conformação destaca-se o estágio supervisionado que, 

tornou-se um dos momentos esperados e/ou temidos por muitos licenciandos 

justamente por assumir essa forma “divisora de águas” que tanto dicotomiza a 

relação prática-teoria-prática inerente a todo o processo formativo do sujeito.  

Para as autoras Maciel e Mendes (2012) o estágio supervisionado,  

 
[...] deve possibilitar, ao aluno-professor, a articulação entre 
conhecimentos teóricos e práticos e o desenvolvimento de 
habilidades fundamentais à docência: criatividade, autonomia, 
tomada de decisão e, sem dúvida, reflexão sobre sua atividade 
docente (p. 5). 

 
Todavia, o estágio é visto por muitos licenciandos como a fase do curso, 

em que finalmente terão “contato” com a realidade que irão se deparar 

futuramente (caso permaneçam na profissão docente, já que muitos desistem do 

ofício por não se perceberem como educadores), quando assumirem o papel de 

professor. Levando em consideração tais percepções, vale salientar que o estágio 

também é compreendido como: 

 
[...] a hora da prática, ao “como fazer” as técnicas a serem 
pregadas em sala de aula, ao desenvolvimento de habilidades 
específicas do manejo de classe, ao preenchimento de fichas de 
observação, diagramas, fluxogramas. (PIMENTA; LIMA, 2009, 
p.37).  

 
 

A partir dessas concepções que se tem construído acerca do estágio 

supervisionado, fica claro que, embora este seja um espaço favorável para o 

desenvolvimento da autonomia docente, os cursos de formação inicial “poucas 

vezes estimulam os futuros professores a assumirem seriamente o papel do 

intelectual que trabalha no interesse de uma visão de emancipação” 

(GIROUX,1997, p.198). Muitos cursos geralmente elaboram currículos como 

“pacotes” prontos, para serem executados pelos estudantes, o que muitas vezes 

impede que estes atuem na construção de práticas que possibilitem a sua 
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autonomia enquanto docente, mesmo que em fase de formação inicial 

(graduação). 

Levando em consideração tais constatações, compreendemos a 

necessidade dos cursos de formação inicial de professores integrarem o estágio 

supervisionado, enquanto prática problematizadora, dialogando com as 

dimensões: social, cultural, política, ambiental e econômica na busca por uma 

educação libertadora. Sobretudo na tentativa de levantar reflexões que 

contribuam para que o licenciando além de se perceber enquanto professor, 

também desenvolva sua autonomia, tornando-se sujeito ativo na luta pela 

transformação do modelo atual de ensino em busca da libertação dos sujeitos que 

ainda são oprimidos pelo sistema dominante capitalista (FREIRE, 1987).  

Portanto, para os que entendem a prática docente como ato que ultrapassa 

a transmissão de conhecimentos, o processo de ensino-aprendizagem é 

materializado de forma dialética a partir da participação ativa e da interação 

entre professor/aluno visto que, “quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 1996, p.25). É justamente a partir desse 

posicionamento que os licenciandos se constituem enquanto professores 

comprometidos com o seu papel de educador. Fator que, além de possibilitar o 

seu desenvolvimento profissional, também contribui para sua autonomia e 

amplia as possibilidades de emancipação. 

Desse modo torna-se necessário também enfatizar o estágio 

supervisionado como espaço de superação da dicotomia entre teoria e prática, 

visto que, no curso de formação inicial as disciplinas são retratadas como 

atividade teórica e o estágio como a fase prática do curso. Entretanto:  

 

O estágio, ao contrário do que se propugnava, não é atividade 

prática, mas teórica, instrumentalizadora da práxis docente, 

entendida esta como atividade de transformação da realidade. 

Nesse sentido, o estágio curricular é atividade teórica de 

conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na 

realidade, esta, sim, objeto da práxis. Ou seja, é o contexto da sala 

de aula, da escola, do sistema de ensino e da sociedade que a 

práxis se dá (PIMENTA, 2009, p. 45). 
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Nesse sentido, a luta permanente que deve ser travada nos cursos de 

formação de professores é pela práxis de uma educação crítica, promotora de um 

movimento coletivo conjunto, no qual os educadores e educadoras desenvolvam 

sua autonomia em todo processo de formação humana, já que esta “representa 

uma busca e um aprendizado contínuos, uma abertura a compreensão e à 

reconstrução contínua da própria identidade profissional, ou de sua maneira de 

realizá-la em cada caso” (CONTRERAS, 2002, p. 199).  Por isso, a partir do 

momento que o educador se compreende enquanto sujeito autônomo ele tem a 

possibilidade de tornar-se protagonista dos processos educativos, seja na 

condição de educando (nesse caso, graduando/a), seja na condição de 

educador/a e trazendo como elemento a unidade de seu ser e estar enquanto 

sujeito individual e coletivo. 

No processo de formação inicial, os futuros professores tendem a se 

deparar com situações que possivelmente delineará suas posturas e práticas 

durante o exercício do seu papel enquanto docente. Situações estas que passam 

a fazer parte do cotidiano dos licenciandos e vão se delineando a partir das 

vivências e da aproximação com a realidade educacional na qual estão inseridos. 

O que exige iniciativa e tomada consciente de decisões, que além de contribuir 

para a incorporação dos conhecimento específico da área de formação, também 

começa a favorecer o desenvolvimento de práticas autônomas. 

A partir daí, têm-se a necessidade do licenciando assumir 

posicionamentos que serão decisivos para sua constituição docente: ou 

permanecem na esfera da neutralidade e tornam-se profissionais possivelmente 

frustrados no futuro ou assumem a responsabilização “ativa pelo levantamento 

de questões sérias acerca do que ensinam como devem ensinar, e quais são as 

metas mais amplas pelas quais estão lutando” (GIROUX, 1997, p. 161).  

Ao assumir o segundo posicionamento, além do licenciando se perceber 

enquanto protagonista no processo de desenvolvimento da sua autonomia, 

também passa a se compreender enquanto intelectual crítico que busca a partir 
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da sua prática superar o modelo de ensino tradicional, linear e tecnicista11 que 

visiona apenas transferir informações, sem nenhum compromisso social com o 

processo de ensino aprendizagem dos alunos, sobretudo na busca pela 

transformação da realidade. 

Partindo dessa concepção, de acordo com Giroux (1997):  

 

Os intelectuais transformadores precisam desenvolver um 
discurso que una a linguagem da crítica e a linguagem da 
possibilidade, de forma que os educadores sociais reconheçam 
que podem promover mudanças. Desta maneira, eles devem se 
manifestar contra as injustiças econômicas, políticas e sociais 
dentro e fora das escolas. Ao mesmo tempo, eles devem trabalhar 
para criar as condições que deem aos estudantes a oportunidade 
de tornarem-se cidadãos que tenham o conhecimento e coragem 
para lutar a fim de que o desespero não seja convincente e a 
esperança seja viável. Apesar de parecer uma tarefa difícil para 
os educadores, esta é uma luta que vale a pena travar. Proceder 
de outra maneira é negar aos educadores a chance de assumirem 
o papel de intelectuais transformadores (p.163). 

 
 

Nesse sentido Loureiro (2012) nos esclarece ao falar sobre o papel da 

educação e sua relação com o desenvolvimento da autonomia. O mesmo diz: 

 
Educação que procura entender a realidade objetiva sem 
considerar os sujeitos e a subjetividade é objetivismo e negação 
da ação histórica (assim, o máximo que podemos fazer é 
interpretar o mundo e não o transformar). Educação que é 
exclusivamente voltada para o “eu” isolado da sociedade, para a 
subjetividade sem objetividade, é psicologismo, subjetivismo, 
negação da realidade para além da consciência e da ação 
consciente dos sujeitos na sua constituição (p. 34). 

 

                                                                 
11 Partindo do pensamento freireano, não negamos o tripé (humano, técnico e político) da 
formação humana. Sabemos que a tradição, a técnica e alguns aspectos lineares da história do 
desenvolvimento social são essenciais para compreendermos e encontrarmos elementos, 
inclusive, da superação das contradições que condicionam os sujeitos no modo de produção 
baseado na exploração de seres humanos sobre seres humanos. Por isso, quando 
problematizamos o modelo de ensino tradicional, linear e tecnicista, nos referimos à lógica 
internacionalizada de ensino pensada pelos parâmetros de ensino pensado pelas elites e 
dispensada à classe trabalhadora desde a instituição da escola enquanto instrumento regulador 
vigente no período da Revolução Industrial – finais do século XVIII e início do século XIX -, até 
às formas como o ensino se apresenta na contemporaneidade.  
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Por isso, falar em autonomia é relacioná-la com a realidade dos 

professores em seus contextos e seu papel protagonista que durante anos vem 

sendo marcado por processos de lutas constantes na tentativa de construir uma 

educação democrática e libertadora. Isso pressupõe a retomada do diálogo e da 

urgência em se desenvolver de fato a autonomia. Portanto, é contribuir para a 

superação dos discursos e práticas hegemônicas de exploração, subjugação e 

dependência das educadoras e educadores ao modo individualista e competitivo 

de escolarização próprio do sistema nocivo capitalista. 

Assim, a partir do exposto nesse capítulo, vimos que a relação ser humano 

natureza ao longo dos diferentes momentos históricos se conformou por disputas 

acirradas tanto dos seres humanos entre si como destes com a natureza, o que 

culminou na divisão da sociedade entre oprimidos e opressores, sendo que estes 

últimos, também passaram a extrair da natureza mais do que o necessário para 

sua sobrevivência, contribuindo assim para uma séria crise socioambiental em 

nosso planeta.  

Percorrendo por diferentes momentos históricos, também vimos que 

foram os movimentos sociais e ambientalistas que a princípio, chamaram a 

atenção da sociedade para os danos irreversíveis que as ações degradantes e 

perversas com a natureza poderia gerar para o nosso planeta, propiciando 

também reflexões sobre a importância de levar tal preocupação para o âmbito 

institucional e educacional. Assim, com a expansão da EA numa esfera 

conservadora esses movimentos contra hegemônicos suscitam também a 

necessidade de pensar o ser humano enquanto natureza numa luta constante 

para romper com o modelo hegemônico capitalista e trazer tal discussão para a 

esfera social, econômica, cultural, política, ética, etc. Contudo, determinados 

espaços que deveriam contribuir com a reflexão dos sujeitos sobre a problemática 

ambiental numa perspectiva crítica - por estarem configurados no modelo 

societário capitalista - foram limitando suas ações e tratando a questão ambiental 

de forma romantizada. 

Por isso, defendemos que a EA ao ser inserida em espaços 

institucionalizados, principalmente em instituições de ensino superior, deve ser 
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pensada numa perspectiva libertadora, rompendo com modelos que negam seu 

real caráter de possibilitar a transformação da sociedade a partir das diferentes 

realidades, tendo em vista que principalmente, nos cursos de formação inicial de 

professores faz-se necessário a compreensão da superação da condição 

opressores e oprimidos na busca por uma sociedade mais justa e igualitária e que 

interaja com a natureza de modo a respeitar seu processo metabólico.  

Por isso apoiamos que se problematize nesses cursos, principalmente 

durante o estágio supervisionado, uma Educação Ambiental crítica que 

possibilite aos licenciandos a constituição da autonomia docente e 

consequentemente seu protagonismo enquanto professor intelectual 

transformador, visando atuar nas diferentes realidades no intuito de romper com 

a neutralidade que muitas vezes impede o educador de ver a natureza para além 

dos rios e das árvores.   
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CAPÍTULO 2 
 

DE ONDE PARTIMOS E COMO CAMINHAMOS EM BUSCA 
DE NOVAS PERSPECTIVAS PARA SE TRABALHAR A EA 

 
 

Neste capítulo apresentaremos o caminhar metodológico da pesquisa no 

intuito de demonstrar os elementos que nos possibilitaram responder a 

questionamentos e inquietações que emergiram da problemática que nos trouxe 

até aqui. Para tanto, pretendemos expor informações que caracterizam a 

pesquisa, pontuando o cenário no qual esta foi realizada, as estratégias e 

procedimentos metodológicos adotados, e as ferramentas utilizadas para a 

análise dos dados. 

 

2.1 Caracterização da pesquisa 
 

 Durante o estágio supervisionado o licenciando tem a possibilidade de se 

constituir enquanto sujeito transformador da realidade na qual estará imerso. 

Assim, a depender da postura que se proponha a assumir, este deve 

comprometer-se a ultrapassar os limites que muitas vezes restringe a sua prática 

docente ao cumprimento de exigências preestabelecidas na grade curricular que 

lhe é ofertada. 

 Pensando nisso, por compreendermos a importância dos professores em 

formação inicial apropriarem-se de uma EA Problematizadora que ultrapasse a 

esfera individualista e comportamentalista, vimos a necessidade em trazermos 

para o campo da investigação, uma proposta de estágio que possibilitasse o 

aprofundamento de discussões acerca da interface da Educação Ambiental com 

os diversos temas que são tratados durante o estágio supervisionado da 

disciplina Metodologia e Prática do Ensino de Ciências Naturais. 

 Para tanto, fizemos escolhas teórico/metodológicas que nos 

proporcionaram construir um constante diálogo entre teoria e prática na 

tentativa de aproximar o arcabouço teórico no qual nos apoiamos, das vivências 

e interações firmadas com os licenciandos. Por isso, optamos pela pesquisa de 
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abordagem qualitativa, na qual todos os aspectos que envolveram tanto o 

ambiente natural, como os partícipes foram considerados de fundamental 

importância, já que o valor da pesquisa foi atribuído não apenas a obtenção de 

dados, mas a todas as ações realizadas ao longo da investigação a partir da 

problematização da realidade na qual os estudantes se inserem (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994).  

Para melhor compreendermos as interações que se estabeleciam no 

ambiente de estudo, desde o primeiro contato às últimas aproximações, nos 

guiamos pela observação participante que “consiste na inserção do pesquisador 

no interior do grupo observado, tornando-se parte dele, interagindo por longos 

períodos com os sujeitos, buscando partilhar o seu cotidiano para sentir o que 

significa estar naquela situação” (QUEIROZ. et al, 2007, p. 278). 

Na busca pelo suporte metodológico necessário para o fortalecimento 

dessas interações, nos baseamos na Pesquisa-intervenção que possibilitou um 

diálogo real entre todos os sujeitos envolvidos na pesquisa, contribuindo para 

que estes se reconhecessem enquanto agentes fundamentais no processo de 

construção de uma consciência crítica em torno das questões socioambientais 

(CHIZZOTI, 2006). Nesse sentido, reiteramos que a pesquisa-intervenção 

“amplia as bases teórico-metodológicas das pesquisas participativas, enquanto 

proposta de atuação transformadora da realidade sócio-política, já que propõe 

uma intervenção de ordem micropolítica na experiência social” (ROCHA; 

AGUIAR, 2003, p.67). 

A fim de problematizar a EA numa perspectiva crítica e em consonância 

com as dimensões: social, cultural, econômica, política, etc., buscamos investigar 

não os sujeitos “como se fossem peças anatômicas, mas o seu pensamento-

linguagem referido à realidade, os níveis de sua percepção desta realidade, a sua 

visão do mundo” (FREIRE, 1987, p. 50). Para tanto, tivemos como suporte os Três 

Momentos Pedagógicos-3MP, que baseia-se na Abordagem temática de Paulo 

Freire (GEHLEN; MALDANER; DELIZOICOV, 2012).  
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2.2 Cenário e sujeitos da pesquisa 
 

Esta pesquisa foi desenvolvida no município de Jequié localizado no 

interior da Bahia a 365 km de Salvador, estando situado entre os biomas da 

Caatinga e Mata Atlântica sendo banhado pelo Rio de Contas que abastece 

grande parte do município que possui uma população estimada de 161.150 

habitantes (IBGE, 2014). 

O campo de atuação no qual foi desenvolvida a pesquisa foi na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/UESB - campus de Jequié, que 

oferece 14 cursos dos quais 7 são direcionados à área de licenciatura. Dentre 

esses, situa-se o curso de Ciências Biológicas que apresenta duas modalidades: 

Bacharelado e Licenciatura Plena. Entretanto, delimitaremos nossos estudos ao 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, que objetiva formar profissionais 

que atuem como professores na área de ensino fundamental e médio. 

Como aponta o Projeto Político Pedagógico- PPP (UESB, 2011) O curso de 

Licenciatura em Ciências biológicas é ofertado nos turnos diurno e noturno e 

recebe aproximadamente 50 estudantes anualmente, havendo regime acadêmico 

semestral e presencial.  Para a integralização do curso, faz-se necessário o 

cumprimento de 168 créditos e 3.725 horas, incluindo às 200 horas de atividades 

complementares, distribuídas em atividades acadêmicas obrigatórias e optativas. 

A carga horária correspondente ao estágio totaliza 405 horas que são distribuídas 

em disciplinas que comtemplam os estágios na modalidade de: observação, 

coparticipação e regência. 

Buscando delimitar nosso campo de investigação, atuamos na disciplina 

Metodologia e Prática do Ensino de Ciências Naturais que é ofertada no 

penúltimo semestre do curso, tanto para os estudantes do noturno como do 

diurno, possui carga horária de 120 horas e 5 créditos sendo 3 teóricos, 1 prático 

e 1 referente ao estágio.  

A principal motivação em realizar a pesquisa nessa disciplina se deu pelo 

interesse em percebermos as contribuições ou não de uma proposta de estágio 

que trouxesse como eixo central a EA em diálogo com as diferentes temáticas. 
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Também pelo anseio em constatar como os licenciandos se apropriavam da EA, 

posto que é nessa disciplina que os professores em formação passam pelo 

primeiro estágio de regência do curso.  

Desse modo, para a construção da nossa proposta de estágio, nos 

atentamos aos objetivos da disciplina que de acordo com o PPP (UESB, 2011) 

busca: 

 
Desenvolver estágio de regência, no ensino fundamental II (6° 
ao 9° ano) sob a orientação de um docente do curso e com a 
colaboração do professor regente da escola; Realizar estágio 
de observação nas escolas, visando identificar problemáticas 
relacionadas ao ambiente escolar, em especial, ao ensino de 
Ciências e Biologia; Aprofundar as reflexões sobre o papel 
social do pesquisador; Implementar o projeto de pesquisa; 
Elaborar relatório final das atividades desenvolvidas neste 
período de tempo (p,40). 
 
 

Levando em consideração tais objetivos, delimitamos nossa pesquisa ao 

estágio de regência que, foi desenvolvido em forma de minicurso a partir de 

critérios sugeridos pela professora da disciplina.  

Os sujeitos participantes da pesquisa foram os licenciandos da disciplina 

MPECN, bem como a docente da referida disciplina (que é, também, orientadora 

desta pesquisa) e na condição de pesquisadora também me coloco enquanto 

partícipe. Inicialmente 25 licenciandos foram matriculados, após duas 

desistências, seguimos com 23, sendo que todos aceitaram participar da pesquisa. 

Vale salientar que a nossa investigação foi desenvolvida com uma turma 

de licenciandos do noturno, oriundos de diferentes semestres e com faixa etária 

entre 22 a 32 anos. Grande parte destes apresentavam certa aproximação com o 

ensino devido a participação em projetos e programas de iniciação à docência, 

como o PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) ou 

mesmo por já estarem atuando na área. Outros, no entanto, mostraram-se 

apreensivos por este ser o primeiro contato direto com a sala de aula. Assim, fica 

evidente as diferentes perspectivas entre os licenciandos, tendo em vista que a 

cada semestre cursado, novas motivações e provocações passam a fazer parte do 

seu cotidiano. 
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2.3 Procedimentos da pesquisa 
 

Inicialmente tivemos a aprovação da pesquisa no Comitê de Ética que de 

acordo com a Resolução nº 466, de 12 de Dezembro de 2012 dispõe sobre padrões 

éticos para pesquisas realizadas com seres humanos no intuito de assegurar a 

integridade dos partícipes, o respeito e a autonomia que devem ser destinados a 

estes. 

Visando melhor compreender a dinâmica da disciplina MPECN, optamos 

por observar as aulas no turno diurno durante um semestre, iniciando em Março 

de 2015, quando recolhemos informações que nos forneceram um maior 

embasamento para a construção da proposta de estágio que realizaríamos no 

semestre posterior, na referida disciplina. 

Durante o período de observação constatamos que a organização da 

disciplina corresponde aos pressupostos presentes em sua ementa que indica 

como conteúdos a serem tratados: “Pressupostos teóricos para o ensino de 

ciências; metodologias para o ensino de ciências; planejamento de ensino; Estágio 

supervisionado de ciências; Projeto de pesquisa para monografia na área de 

ensino de Ciências/Biologia” (UESB, 2011, p. 104). Vale destacar que cada 

temática era tratada de forma dinâmica e com a participação constante dos 

licenciandos. 

Nas aulas observadas acompanhamos a apresentação de trabalhos em 

grupos, exibição de filmes envolvendo o contexto escolar, leitura e apresentação 

de textos, apresentação do plano de aula dos licenciandos (que é uma maneira de 

coletivamente gerar contribuições para o planejamento), orientações individuais 

(a fim de oferecer um maior suporte aos licenciandos durante a regência) e a 

apresentação do diário de bordo construído por cada licenciando durante toda a 

disciplina. 

No quadro 2 apresentamos uma síntese do que fora observado durante as 

aulas como: atividades propostas pela professora, as temáticas que foram 

abordadas e as nossas observações, que trata-se de impressões que tivemos 

durante cada aula.  
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Quadro 2. Resumo das aulas observadas na disciplina Metodologia e prática do 
Ensino de Ciências naturais 

Aula Atividades 
propostas 

Temática Observações nossas 

1 Apresentação de 
trabalho 

Abordagem CTSA12; 
Sequência didática 

Discussão de questões 
para além do tema 

proposto, abrangendo 
assuntos relacionados a 

política no país. 

2 Apresentação de 
trabalho 

Princípios norteadores 
da proposta de estágio 

Participação da 
professora e dos demais 

alunos. 

3 Apresentação de 
trabalho e Discussão 

de texto 

Análise de conteúdo; 
Rigorosidade requerida 

pelas pesquisas 
 

Discussões levantadas 
pelos estudantes sobre a 
redução da maioridade 

penal. 

4 Apresentação de 
trabalho 

Diretrizes curriculares 
nacionais 

Questionamentos sobre a 
ausência de disciplinas 

como: Ed. do Campo, Ed. 
Ambiental e Ed. 

Quilombola no curso. 

5 Exibição de filme Vem dançar Associação do filme com 
situações vivenciadas. 

6 Apresentação de 
texto em forma de: 
leitura, entrevista, 

paródia, 
dramatização e 

jornal; 
Exibição de vídeo; 
Apresentação do 

plano de aula para o 
estágio. 

Planejamento: 
conteúdos factuais, 

conceituais, 
procedimentais e 

atitudinais; 
Música sobre o 

contexto de sala de aula 

Criatividade ao realizar 
as tarefas. 

7 Orientação para 
regência. 

Diário de Bordo, 
Abordagem CTSA, 

interdisciplinaridade. 

Planejamento coletivo 
com divisão de grupos 

com alunos/as que 
estagiaram no mesmo 

ano de ensino. 

8 Apresentação do 
diário de bordo. 

Impressões dos/as 
licenciandos/as sobre 

as aulas observadas nas 
escolas. 

Ênfase dos/as alunos/as 
na mecanicidade das 

aulas observadas. 

Fonte: Acervo da pesquisa 

                                                                 
12 “A abordagem de ensino através do movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 
(CTSA) está vinculada à educação científica e ambiental e tem como objetivo promover um 
pensamento crítico e consciente sobre os aspectos que vêm ocorrendo pelo mundo” (COSTA; 
SANTOS, p.1, 2015). 
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Com os dados recolhidos durante a observação, construímos os primeiros 

elementos que contribuíram para o desenvolvimento da proposta de estágio. 

Contudo, embora tal momento tenha sido de grande relevância para que 

pudéssemos melhor visualizarmos a estrutura da disciplina, apenas no semestre 

posterior, a partir da nossa imersão propriamente dita e o contato direto com os 

licenciandos, foi possível consolidar as estratégias a serem seguidas. 

 

2.3.1 Proposta de estágio 

 

Após nos embasarmos teoricamente a partir de documentos oficiais que 

dispõem sobre: a importância da inserção da EA nas instituições de ensino, ao 

Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas - 

PPP e a referenciais teóricos que nos ofereceram subsídios para debater tais 

questões, retornamos em Novembro de 2015 à disciplina Metodologia e Prática 

do Ensino de Ciências Naturais, porém, em uma turma do 8º semestre do turno 

noturno. 

A princípio nossa intenção era desenvolver uma intervenção que tratasse 

da EA numa perspectiva transformadora e analisar como os professores em 

formação se apropriariam do que fora problematizado. Todavia, ao longo do 

processo, concluímos que para além da intervenção, precisaríamos verificar 

como os licenciandos iriam materializar a EA em sala de aula e quais seus 

sentimentos e inquietações após todo o processo.  

Por isso, decidimos desenvolver uma Proposta de Estágio que 

contemplasse a EA em sua amplitude, buscando construir uma estrutura que 

garantisse nosso acompanhamento durante todo o processo e que nos 

possibilitasse averiguar as possíveis contribuições alcançadas ao final do estágio. 

Daí, em diálogo com a professora da disciplina e em consenso com os 

licenciandos, foi possível atuarmos na carga horária destinada ao estágio de 

regência, já que as atividades são distribuídas em: créditos teóricos, práticos e de 

estágio, como já mencionamos.  
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A estrutura da proposta do estágio foi construída tendo como parâmetro 

os 3 Momentos Pedagógicos (3MP), que como aponta Ferreira(2016): 

 
(...) através da dinâmica dos 3MP, o discente se torna capaz de 
associar o conhecimento que está sendo construído por meio das 
problematizações de sua realidade, as quais contribuem também 
para motivá-lo quanto à oralidade, uma vez que ela provoca 
certa inquietação nos alunos, por gerar discussões a partir do 
contexto em que eles estão inseridos (p. 514). 

 

 
Essa dinâmica que utilizamos a fim de provocar os professores em 

formação acerca das questões socioambientais, baseia-se na abordagem temática 

freireana, que [...] “implica, necessariamente, numa metodologia que não pode 

contradizer a dialogicidade da educação libertadora” (FREIRE, 1987. p.50). 

A dinâmica dos 3MP caracteriza-se por apresentar momentos essenciais 

que possibilitaram o desenvolvimento da nossa proposta, são eles: o 1ºMP, que 

se dá pela Problematização Inicial, na qual são problematizadas situações que se 

relacionam com a realidade na qual os sujeitos estão inseridos, para que estes 

sejam instigados a dialogar sobre seus posicionamentos em torno das questões 

levantadas pelo pesquisador e, a partir daí, sintam-se motivados a apropriarem-

se de novos conhecimentos (FERREIRA et.al, 2016). O 2ºMP trata-se da 

Organização do Conhecimento, que de acordo com Delizoicov e colaboradores 

(2002, p.201): “Os conhecimentos selecionados como necessários para a 

compreensão dos temas e da problematização inicial são sistematicamente 

estudados neste momento, sob orientação do professor”. Já o 3ºMP é 

caracterizado como Aplicação do conhecimento, no qual os questionamentos 

realizados nas etapas anteriores são retomados com o intuito de avaliar, 

 
[...] o conhecimento que vem sendo incorporado pelo aluno, para 
analisar e interpretar tanto as situações iniciais que 
determinaram seu estudo como outras situações que, embora 
não estejam diretamente ligadas ao motivo inicial, podem ser 
compreendidas pelo mesmo conhecimento (DELIZOICOV et. al, 
2002, p.202). 
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Ou seja, todos os 3MP tem a sua especificidade e na pesquisa cada um foi 

utilizado com o intuito de nos fornecer elementos para que, além de obtermos 

dados, pudéssemos construir e desconstruir concepções que giram em torno da 

apropriação das questões socioambientais por parte dos licenciandos. 

 Levando em consideração tais apontamentos, estruturamos nossa 

proposta a partir das etapas presente no quadro 3, sendo que as distribuímos a 

partir de cada Momento Pedagógico. Vale salientar que inicialmente realizamos 

uma intervenção com os licenciandos na qual todos os 3 momentos pedagógicos 

perpassaram. 

 

Quadro 3. Resumo das etapas da pesquisa a partir dos 3MP 

Momentos pedagógicos Etapas da proposta 

1ºMP/ Problematização Inicial 1º Encontro da intervenção; 

2º/ Organização do 

conhecimento 

2º,3º,4º e 5º encontros da intervenção; 

3º/ Aplicação do conhecimento 6º encontro da intervenção; 

Observação do minicurso; 

Análise do relatório final; 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Como podemos constatar o 1ºMP trata-se do primeiro encontro da 

intervenção, no qual apresentamos o projeto de pesquisa à turma e dialogamos 

sobre a proposta de estágio que pretendíamos desenvolver. De acordo com 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco “a finalidade desse momento é propiciar um 

distanciamento crítico do aluno ao se defrontar com as interpretações das 

situações propostas para discussão” (2002, p.201). Esse distanciamento crítico 

faz-se necessário para que os sujeitos percebam as inúmeras possibilidades 

presentes em um determinado contexto. 

Posteriormente entregamos o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (Apêndice A) para que os licenciandos pudessem, após tirar 

todas as dúvidas referentes a sua participação, assinar as duas vias, nos 
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entregando uma e ficando com a outra. Também entregamos um questionário, a 

fim de analisarmos as impressões dos licenciandos sobre EA (Apêndice B). 

Com o auxílio do questionário lançamos mão de problematizações 

relacionadas com a realidade dos licenciandos e para não limitar esse momento 

apenas em recolher as informações escritas, também optamos por problematizar 

oralmente cada questão, fator este que gerou ricas discussões, já que as respostas 

do questionário foram lidas e comentadas coletivamente buscando possibilitar a 

interação entre todos. Também foi possível melhor compreender as concepções 

que os estudantes já possuíam sobre EA, fator este que nos forneceu elementos 

para a construção do planejamento da intervenção (como mostra o quadro 4). 

 

Quadro 4. Planejamento da intervenção 

Encontros/
Carga 
horária 

Conteúdo Objetivos Estratégias Recursos 

1º/ 3hs Apresentação 
da proposta: 

primeiras 
problematiza

ções 
 
 
 
 
 

- Apresentar a 
pesquisa e 
verificar a 

aceitação dos 
estudantes em 
participar da 

mesma. 
 

- Averiguar os 
conhecimentos 

prévios dos 
licenciandos 

sobre EA. 

Apresentação 
oral 

 
 

Leitura do 
termo de 

consentimento 
(TCLE) para 

participação da 
pesquisa 

 
 

Coleta e 
discussão de 

conhecimentos 
prévios sobre 

questões 
socioambientais 

 

Power point 
 
 
 
 
 

Entrega do TCLE 
 
 
 
 
 
 

Questionário 

2º/3h Por que 
discutir sobre 

Educação 
Ambiental? 

 
Educação 

Ambiental: 
De onde 
partimos. 

Discutir sobrea 
importância da 

Educação 
Ambiental de 

forma mais 
crítica, expondo 

também, as 
vertentes da EA,  

Aula expositiva 
dialogada 

 
Divisão da sala 
em três grupos 
para discussão 

de entrevista de 
autores que 

Power point 
 
 
 

Entrevista de 
pesquisadores do 
campo ambiental 
disponibilizadas 
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 Fonte: Acervo da pesquisa 

 
 

bem como a que 
nos apoiamos. 

 

dialogam sobre 
EA 

no Site do GPEA-
FP 

 

3º/3hs Educação 
Ambiental: 

contrapontos 
entre a 

vertente 
crítica e 

conservadora 

Motivar os/as 
estudantes a 

refletirem sobre 
os 

posicionamento 
que assumem 

frente às questões 
ambientais e para 
além delas, afim 

de refletirem 
também acerca 

do seu papel 
enquanto 

educador frente 
aos desafios 
imposto pelo 

modelo societário 
vigente 

Exibição e 
Discussão sobre 
o vídeo: a Carta 

da Terra 
 

Divisão dos 
alunos em dois 

grupos, cada 
grupo 

defenderá uma 
vertente da EA 

 
 
 

Vídeo 
 
 
 
 
 
 
 

Texto de Freire 
para contribuir 
com o debate 

 

4º/3hs Agrotóxicos Demonstrar a 
importância de 

tomar a 
preocupação dos 
problemas locais 
e globais para si. 

 
Evidenciar os 

riscos dos 
agrotóxicos. 

Texto: A fábula 
do rato 

 
Exibição do 

documentário: o 
veneno está na 

mesa 
 

Música reis do 
agronegócio 
Chico Cesar 

Notebook 
 
 

Vídeo 
 
 

Música 

5º/3hs Elaboração 
dos planos 

do minicurso 

Discutir sobre a 
importância de 

elaborar 
planejamentos 
com enfoques 

socioambientais 
que possam 
estruturar os 
minicursos 

Divisão dos 
alunos/as em 
duplas e trios 

para refletirem 
sobre os temas 

que irão 
trabalhar no 
minicurso. 

Cadernos 
 
 

Notebooks 

6º/3hs Apresentação 
dos planos 

do minicurso 

Apresentar os 
planos do 

minicurso a fim 
de obter 

contribuições dos 
demais presentes 
para a melhoria 

do plano. 

Cada grupo 
Apresentará os 

planos para 
todos os 
presentes 

 
Discussão de 

texto 

Data show 
 

Textos de Paulo 
Freire do livro 
Pedagogia da 

autonomia 
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Como podemos constatar, na intervenção tratamos de temas que se 

manifestaram a partir da realidade pesquisada. Temas estes provenientes da 

relação estabelecida entre os sujeitos e sua interpretação de mundo, nesse caso 

das concepções e apropriações dos licenciandos referente a EA. 

O 2º, 3º, 4º e 5º encontros da intervenção, consiste no 2º MP, que se deu 

pela Organização do conhecimento a partir da mediação da pesquisadora a fim 

de levantar suas inferências acerca das questões problematizadas no 1ºMP. Com 

isso, no 2ª, 3º e 4º encontro, abordamos sobre questões que pudessem destacar a 

importância de se pensar a EA não apenas como um tema singular, mas como 

uma prática que fosse de fato apropriada por cada sujeito sem estar desvinculada 

das questões sociais, culturais, econômicas e políticas. Já no 5º encontro nossa 

mediação foi a partir das inferências para a elaboração do planejamento do 

minicurso dos licenciandos, com os estudantes do ensino fundamental 2, no qual 

foram definidos 6 grupos e discutimos sobre as (im) possibilidades de dialogar 

seus respectivos temas com as questões socioambientais. 

Portanto, nesse 2ºMP propomos a realização de diversas atividades a fim 

de contribuir para o processo de apropriação e compreensão das questões que 

foram problematizadas, na tentativa de envolver os licenciandos nas discussões, 

tornando-os sujeitos ativos na pesquisa e não meros telespectadores.   

Sobre o 3º MP que caracteriza-se pela Aplicação do Conhecimento, 

Gehlen, Maldaner e Delizoicov(2012) afirmam que: 

 
[...] consiste em desenvolver diversas atividades para capacitar 
os alunos a utilizarem os conhecimentos científicos explorados 
na organização do conhecimento, com a perspectiva de formá-
los para articular constantemente a conceituação científica com 
situações que fazem parte de sua vivência (p.12). 

 

  
Assim, na primeira atividade do 3ºMP os licenciandos apresentaram o 

plano do minicurso que posteriormente seria trabalhado com os estudantes do 

ensino fundamental II. Vale ressaltar que embora a apresentação tenha se 

materializado durante o 6º encontro da intervenção, licenciandos e pesquisadora 

estabeleceram uma interação constante durante momentos anteriores, a partir de 
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conversas informais, trocas de e-mails e diálogos paralelos durante a elaboração 

do plano do minicurso.  

 Levando em consideração a necessidade de desenvolver diferentes 

atividades nesse 3ºMP, observamos também os licenciandos durante o 

minicurso, a fim de constatar se além de desenvolver o plano de aula a partir da 

interface dos seus temas com a EA, foi possível materializar tais diálogos no 

minicurso. A última etapa desse momento foi a análise do Relatório final de 

estágio, no qual buscamos verificar as impressões dos licenciandos sobre o 

minicurso. 

 

2.4 Dos instrumentos utilizados a análise dos dados 

 

Visando sistematizar a vivência com os professores em formação, fizemos 

uso dos seguintes instrumentos: Diário de campo, que se caracteriza como um 

“instrumento muito complexo, que permite o registro das informações, 

observações e reflexões surgidas no decorrer da investigação ou do momento 

observado” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009. p. 76).  Nele, registramos todas as 

atividades que foram realizadas durante a observação participante e ao final de 

cada encontro da intervenção; Gravações em áudio ao longo da intervenção e da 

observação do minicurso a fim de garantir que as informações fossem registradas 

com um maior grau de confiabilidade; Questionário, a fim de analisar as 

concepções prévias dos licenciandos. 

Também utilizamos o Plano do minicurso que, conforme Pimenta e Lima 

(2004, p. 180) revela-se “como uma atividade-eixo, como a espinha dorsal que 

sustenta e permeia todo o percurso do ensinar e do aprender”, por isso o 

analisamos, na tentativa de verificar se as articulações realizadas durante a 

intervenção foram materializadas durante a organização do que seria trabalhado 

no minicurso. Por fim e não menos importante, avaliamos o Relatório final de 

estágio dos licenciandos que, teve grande importância para que pudéssemos 

melhor compreender suas impressões ao final da proposta de estágio. 
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Os dados foram analisados ao longo dos capítulos 3 e 4 para melhor 

compreensão dos elementos de discussões. No capítulo 3 trazemos uma 

descrição detalhada dos dados no intuito de demonstrar como se materializou a 

proposta de estágio supervisionado. Para tanto dividimos esse capítulo em dois 

momentos. No 1º apontamos as reflexões iniciais realizadas durante a observação 

na disciplina MPECN, já no 2º, discorremos sobre a proposta de estágio 

propriamente dita, desenvolvida a partir dos 3MP. 

No capítulo 4 trazemos a análise das categorias que emergiram após esse 

aprofundamento com os dados. Para tanto nos apoiamos na análise categorial de 

Bardin (2004) que trata-se de “uma operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por 

reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente 

definidos” (BARDIN, 2004, p. 147). 

Nesse sentido, os dados foram analisamos a partir de três polos cronológicos: 

a pré-análise, que se trata da organização e sistematização das ideias preliminares; 

a exploração do material, que a depender da conclusão das operações na fase 

anterior, consiste apenas em aplicar de forma sistemática as operações 

deliberadas e por último, o tratamento dos resultados obtidos e interpretação, no qual 

os resultados brutos provenientes da fase anterior são tratados de forma válida e 

significativa (BARDIN, 2004). 

 Por isso, ao longo de cada categoria buscamos reagrupar os dados 

partindo das relações encontradas, partindo de cada Momento Pedagógico, a fim 

de constatar as concepções, apropriações posturas, etc., dos licenciando e o seu 

desenvolvimento em cada etapa. As categorias de análise que traremos no 

capítulo 4 são: EA: Entre o isolamento disciplinar e a interdisciplinaridade; O uso 

de diferentes estratégias didáticas como instrumento de mediação da EA e EA 

sob diferentes visões e processos de apropriações. 

Também delimitamos uma forma de identificação dos partícipes da 

pesquisa, buscando manter as suas identidades preservadas, para tanto os 

licenciandos foram identificados no texto como Lic A, Lic B, Lic C e assim 

sucessivamente, a ordem foi definida a partir das falas do primeiro encontro, o 
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que não implica em obedecer necessariamente a ordem alfabética. Já para a 

identificação dos grupos utilizamos G1, G2, etc. 
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CAPÍTULO 3 
 

DIALOGANDO SOBRE A MATERIALIZAÇÃO DA PROPOSTA 

DE ESTÁGIO: PRIMEIRAS INFERÊNCIAS COM A 

LITERATURA 

 

Neste capítulo apresentaremos a sequência de dados que emergiram 

durante a nossa ida a campo, buscando criar uma linha sucessória, porém 

dinâmica, que possibilite ao leitor entender de que maneira cada momento foi 

contribuindo para o desvelamento de outros. Por isso, o diálogo que realizaremos 

a seguir, será fundamental para que possamos melhor compreender as categorias 

de análises que serão apresentadas no capítulo 4, quando buscamos consolidar 

de forma mais precisa os objetivos e inquietações que deram origem a esse 

trabalho. Também traremos as primeiras inferências entre os dados e a literatura 

com o intuito de respaldar a pesquisa a partir desse diálogo que nos permite 

assimilar determinas situações. 

Esse capítulo está dividido em dois momentos. No primeiro, faremos uma 

abordagem acerca das nossas reflexões a partir da observação na disciplina 

Metodologia e Prática do Ensino de Ciências naturais, na qual buscamos 

compreender a sua conformação e como o estágio supervisionado se constituía 

enquanto atividade curricular dentro da disciplina. O segundo momento trata-se 

da Proposta de estágio supervisionado protagonizando a EA, que foi 

desenvolvida tomando como parâmetro os 3 Momentos Pedagógicos. 

 

3.1 Primeiras Reflexões e impressões. 

 

O contato inicial com a disciplina MPECN se deu a partir da observação 

participante durante um semestre, quando buscamos conhecer a dinâmica, 

estrutura e conformação da referida disciplina no curso de Licenciatura em 

ciências Biológicas. Este primeiro momento também foi imprescindível para que 
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posteriormente, pudéssemos pensar em estratégias que possibilitasse a 

construção de uma Proposta de Estágio Supervisionado em EA.  

Durante a observação alguns pontos nos chamaram a atenção e nos 

levaram a refletir acerca da dinâmica da disciplina no que concerne ao modo 

como esta foi sendo desenvolvida ao longo do semestre, a configuração do 

estágio supervisionado e a relação educador/educando. Esses são pontos 

essenciais que devem ser inerentes a prática docente visando uma educação 

emancipatória e transformadora. Assim, falaremos nesse primeiro momento 

acerca das percepções que tivemos durante a observação a partir dos respectivos 

pontos: Relação educador/educando: percepções quanto ao estágio e 

Configuração e formas de estruturação da disciplina. 

 

 Relação educador/educando: percepções quanto ao estágio 

 

 Diferentemente da “concepção bancária da educação” na qual, “o 

educador faz “comunicados” e depósitos que os educandos, meras incidências, 

recebem pacientemente, memorizam e repetem” (FREIRE, 1987, p.33), 

percebemos uma relação dialética entre educadora e educandos logo no primeiro 

contato com a disciplina MPECN, ao passo que os diálogos em sala de aula foram 

sendo travados sem sobreposições hierárquicas, ou seja, todos possuíam 

autonomia para expor suas opiniões mesmo quando divergentes.  

Durante nossas observações essa relação dialógica foi constante, fator este 

constatado durante as discussões que surgiam antes mesmo do início de cada 

aula sobre as mais variadas situações, envolvendo desde questões cotidianas à 

problemáticas relacionada a sociedade e suas contradições. Daí a importância de 

não limitar a prática docente a execução de assuntos e pressupostos enquadrados 

no currículo de forma estática, muito menos de tratar sobre uma determinada 

situação sem contextualizá-la com a realidade do educando. 

Outra questão que nos chamou a atenção diante dessa relação 

educador/educando foi a construção coletiva do plano de aula do estágio 

supervisionado, no qual os licenciandos interagiram em grupos cujos temas a 
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serem trabalhados durante o estágio seriam semelhantes. Destaca-se também a 

interação com a professora, que manteve encontros discursivos frequentes com 

os grupos a fim de contribuir com a construção do planejamento. Sobre tais 

interações, fica evidente a importância do trabalho coletivo nesse processo, visto 

que, todos nós sempre temos algo a aprender com o outro, a partir da interação 

mútua com os diferentes saberes na tentativa de potencializar pensamentos e 

atitudes mais críticos e engajados com a realidade vivenciada.  

 Quanto ao estágio de regência, inicialmente a professora dialoga com os 

licenciandos sobre a importância do planejamento das aulas ao passo que 

contribui no processo de construção destes planos, o que torna a prática 

educativa mais ‘leve’ e dinâmica para todos os envolvidos. Em paralelo a 

construção do plano, os licenciandos também começaram a observação nas 

escolas, onde posteriormente realizaram o estágio de regência. 

 Durante as orientações da professora para a elaboração do planejamento, 

também observamos que os licenciandos que já haviam iniciado a regência 

apresentaram suas inquietações quanto ao comportamento dos estudantes do 

ensino fundamental, com relação a competitividade que há entre eles e a falta de 

livros didáticos na escola. De contrapartida os que ainda não haviam dado início 

ao estágio, mostraram-se entusiasmados e com sugestões para serem trabalhadas 

em sala de aula. Fator este que demonstra as diferentes atitudes e visões que vão 

sendo conformadas a partir de dois polos, de um lado estão os licenciandos que 

ao vivenciarem a regência constataram os entraves que muitas vezes impedem a 

atuação do professor de forma mais dinâmica no contexto escolar; de outro lado, 

estão os que acreditam na possibilidade de realizar práticas inovadoras que 

viabilizem tanto o desenvolvimento da sua prática como o processo de 

aprendizagem dos alunos. 

 

 Configuração e formas de estruturação da disciplina 

 

 Um aspecto que merece destaque é o modo como a disciplina foi 

desenvolvida ao longo do semestre, visto que diferentes metodologias foram 
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utilizadas pela professora, que também teve o cuidado em dialogar determinados 

conteúdos em consonância com as questões sociais, culturais, políticas, 

econômicas e ambientais. 

 Vale ressaltar que, assim como tantas outras disciplinas, essa também 

apresenta uma grade mais restrita e direcionada a conteúdos voltados para 

metodologias de ensino, elaboração de monografias, estágio supervisionado, etc. 

Por isso, durante a observação nos deparamos com algumas críticas dos 

licenciandos com relação a estrutura da disciplina, que segundo eles, apresenta 

uma extensa carga horária, na qual além da necessária apresentação dos dados 

parciais do trabalho de conclusão de curso, também devem iniciar o estágio de 

regência nas escolas de educação básica, dentre outras atividades.  

 Compreendemos a limitação desses fatores para a atuação dos 

licenciandos, que geralmente desenvolvem atividades em um curto período de 

tempo, o que pode vir a comprometer a sua qualidade. Contudo, quanto ao 

estágio, trata-se de uma atividade que deve ser cumprida obrigatoriamente já que 

se enquadra como pré-requisito para a obtenção do certificado de conclusão de 

curso, por isso, não pode ser fragmentado. Desse modo, entendemos que esta 

questão estrutural deve ser aprofundada e discutida coletivamente entre os 

licenciandos, professores e colegiado na tentativa de pensar alternativas que 

melhor configure a forma de desenvolvimento da disciplina. 

 Os licenciandos também fazem algumas críticas a determinadas 

disciplinas do curso, que segundo eles não diversificam as suas metodologias, o 

que muitas vezes dificulta o processo de ensino/aprendizagem. Ainda fazem 

menção as metodologias que são utilizadas na educação básica, que em alguns 

casos utiliza-se apenas um método de avaliação com os estudantes, 

desconsiderando a heterogeneidade que existe em sala de aula, bem como as 

diferentes formas de aprendizagem de cada educando. 

Outro ponto observado foi quanto as diferentes temáticas que emergiram 

para além dos conteúdos previstos à serem abordados durante a aula. Fator este 

que nos chama a atenção por demonstrar a importância do diálogo entre 

educador-educando, possibilitando a ambos perceberem o mundo para além da 
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sala de aula. Por isso, consideramos importante quando os licenciandos 

questionavam acerca de assuntos relacionados a política e também a forma 

respeitosa na qual os diálogos eram realizados, visto que é partindo dessa 

diversidade de atitudes, pensamentos e comportamentos que é possível romper 

com modelos educacionais que inibem a atuação do educando e que geralmente 

limita também o desempenho do educador, que muitas vezes não consegue 

ultrapassar a barreira conteudista que o impede de abordar temáticas 

transversais em suas aulas.     

A partir do exposto, reiteramos a importância dessa disciplina para o 

professor em formação inicial, tendo em vista que nela, além de se refletir sobre 

as diferentes temáticas a serem abordadas em sala de aula também é reforçada a 

compreensão de que uma única forma de se trabalhar determinado conteúdo 

pode acabar não comtemplando os estudantes em suas diferentes formas de 

apropriação do conhecimento. 

 Desse modo, observar tais questões teve grande relevância para o 

processo de construção da proposta de estágio, visto que possibilitou a ampliação 

das discussões acerca de temáticas que devem ser trabalhadas em consonância 

com a EA. Também nos permitiu um olhar mais atento frente a necessária relação 

dialógica entre educador/educando, bem como a importância do trabalho 

coletivo, seja no ensino superior, ou na Educação Básica e ainda no que se refere 

a necessidade da utilização de metodologias diversas para melhor contextualizar 

os conteúdos problematizados. 

 

3.1.2 Proposta de Estágio na disciplina metodologia e prática do ensino de 

Ciências Naturais a partir dos três momentos pedagógicos 

 

Durante o estágio supervisionado o licenciando tem a possibilidade de se 

aproximar efetivamente do ambiente escolar na tentativa de estreitar os laços 

com a regência que será seu campo de atuação profissional futuramente. 

Pensando nisso, é também no estágio que a autonomia docente vai se 

constituindo e possibilitando aos futuros professores fazerem opções teórico-
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metodológicas para além do proposto na grade curricular das disciplinas, isso 

levando em consideração que a constituição da autonomia “não pode estar 

desvinculada da tentativa de construir determinados contextos, valores e práticas 

de cooperação” (CONTREIRAS, 2002, p. 198). 

Nesse sentido, demonstraremos nesse tópico como a pesquisa foi se 

materializando após a observação participante na disciplina MPECN. Visto que 

a partir do que fora observado, sentimos a necessidade de pensar uma proposta 

de estágio que abarcasse: uma intervenção problematizando sobre as questões 

socioambientais em consonância com a construção e apresentação dos planos do 

minicurso dos licenciandos, a observação durante o minicurso nas escolas e a 

análise das impressões dos licenciandos retratadas no relatório final de estágio. 

Para tanto, traremos a análise de cada momento a partir dos 3MP, no qual o 1º 

MP (Problematização inicial) corresponde ao 1º encontro da intervenção, já o 2º 

MP (Organização do conhecimento) trata-se do 2º, 3º, 4º e 5º encontro. Por fim, o 

3ºMP (Aplicação do conhecimento) que se deu no 6º encontro e posteriormente, 

com a observação do minicurso e a análise do relatório final de Estágio.  

 

1º MP Problematização Inicial  

 

O 1º MP como já mencionamos, está relacionado a problematizações que 

devem ser realizadas a fim de provocar os sujeitos frente a realidade na qual se 

encontram, bem como despertá-los para o desvelamento de situações que muitas 

vezes encontram-se camufladas.  

Por isso, caracterizamos o primeiro encontro da intervenção enquanto 

1ºMP por se tratar de um momento de contato inicial, cujo o objetivo principal 

foi levantar questionamentos que pudessem mobilizar os licenciandos quanto as 

questões socioambientais, bem como a importância da sua inserção nos cursos de 

formação de professores. Vale ressaltar que embora tenhamos delimitado apenas 

esse encontro como o 1º MP, durante todo o processo de intervenção buscamos 

suscitar problematizações que provocassem os licenciandos quanto a amplitude 

da EA, que não está relacionada apenas a preservação do meio ambiente, mas a 
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questões que envolvem inclusive o modelo de sociedade no qual estamos 

inseridos e suas influências para o quadro atual de disputas e exploração dos 

seres humanos entre si e sobre a natureza(LOUREIRO, 2011; CARVALHO, 2008).  

 

1º Encontro: Apresentando a proposta: primeiras problematizações  
 

Nesse encontro apresentamos a nossa proposta aos licenciandos e 

destacamos que o interesse em trabalhar no curso de formação inicial de 

professores se deu, por este se tratar de um espaço de construção de saberes e 

que, por isso, carrega em si a responsabilização de criar alternativas que 

favoreçam a atuação do educador no ensino básico, criando possibilidades 

inclusive, para a ampliação das discussões em torno das questões 

socioambientais. Explicamos também sobre a intervenção que se daria a partir de 

discussões acerca da EA e sobre a importância da sua interface com as diferentes 

áreas e temáticas. Destacamos que, com a intervenção, estaríamos mediando o 

processo de elaboração do estágio (que seria em forma de minicurso), que se 

configura enquanto atividade da disciplina, visto que a proposta seria justamente 

dialogar os temas que eles trabalhariam no minicurso com as questões 

socioambientais. 

 Tendo em vista a disponibilidade de todos os licenciandos em participar 

da pesquisa, entregamos os questionários com as questões problematizadoras 

para que fossem respondidas e posteriormente socializadas coletivamente.  

 Conforme Freire, é “a partir da situação presente, existencial, concreta, 

refletindo o conjunto de aspirações do povo, que poderemos organizar o 

conteúdo programático da situação ou da ação política” (1987, p.49). Por isso, este 

primeiro encontro teve grande importância para a delimitação do que seria 

trabalhado nos próximos, já que além de problematizar as questões 

socioambientais, recolhemos informações que nos possibilitaram perceber 

temáticas que necessitariam estar presentes nas discussões posteriores.  

A seguir traremos as questões que foram problematizadas com os 

licenciandos bem como suas percepções, frente ao que foi questionado. 
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No quadro 5 apontamos as percepções dos licenciandos quanto as 

construções estabelecidas sobre a EA durante seus processos de formação 

humana. 

 

Quadro 5. Percepções dos licenciandos sobre EA 

1ª Questões Percepções 

Levando em consideração sua formação 

humana antes e durante a graduação, 

como você percebe a Educação 

ambiental? 

 Parte da cultura  

 Tema transversal  

 Percepção a partir da vivência no 

campo 

 Preservação da natureza 

 Cuidado com os rios. 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Nessa questão as respostas dos licenciandos apresentaram variações 

significativas, demonstrando a heterogeneidade da turma, já que cada um 

percebe a EA a partir de construções firmadas ao longo de seus processos 

formativos. Como podemos observar nas respectivas falas: 

  

“Parte integrante da cultura e educação da sociedade, mas sua 
importância para o bem estar do planeta está sendo 
recentemente discutida” (Lic J). 
 
Antes meu pensamento se resumia a simples conceitos, hoje 
percebo que a EA é algo além, trabalha-se também as relações 
interpessoais e é tratado também como tema transversal, 
possibilitando trabalha-la em várias disciplinas e de diversas 
formas. (Lic E). 
 

 

A fala do Lic J nos leva a refletir se de fato a EA é “parte integrante da 

cultura” visto que, se assim o fosse, talvez não seria necessário discutirmos sobre 

a inserção das questões socioambientais nos cursos de formação inicial de 

professores. Por isso a luta constante para que a EA seja apropriada como prática 

humana e não apenas como uma temática. Já a Lic E relata sobre sua mudança 

de percepção que, segundo ela, atualmente há uma maior profundidade quanto 
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a sua visão permitindo a compreensão de que a EA não se restringe a simples 

conceitos. 

 Para outros licenciandos, no curso de licenciatura em ciências biológicas a 

EA ainda é pouco abordada, o que demonstra que muitas das concepções 

apreendidas foram constituídas para além da universidade, a partir do processo 

de formação humana nos diferentes espaços. A fala a seguir nos permite melhor 

compreender tais inferências 

 

A EA é muito negligenciada durante o curso, sendo tratada 
geralmente nas disciplinas da síntese dos TCC’s, quando nestas 
alguns discentes sempre trabalham o tema. Ou seja, a percepção 
que trago sobre esse tema é mais de cunho humano do que 
acadêmico. Muito embasada nos conhecimentos de campo, de 
infância com a agricultura turismo e ordenha (Lic. C). 
 

 
A fala do Lic C sugere que as discussões no curso ainda são pouco 

acentuadas, em alguns casos não estando em consonância com a Política 

Nacional de Educação Ambiental, quando prevê em seu Art. 10 que “A educação 

ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e 

permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal” (1999, p.5). 

Fator este que nos leva a inferir que nossas percepções em relação as questões 

socioambientais são formadas não apenas a partir dos espaços formais, como nas 

IES, mas partem também do processo de formação humana dos sujeitos e das 

relações sociais estabelecidas ao longo do tempo.  

Ainda sobre essa 1ª questão, grande parte dos licenciandos apresentam 

uma visão limitada da EA, na qual está mais relacionada com a preservação do 

meio ambiente e com questões de cunho individuais, como podemos ver abaixo: 

 
A EA é responsável por formar indivíduos que estejam 
preocupados com os problemas ambientais, buscando a 
preservação dos recursos ambientais e a sustentabilidade (Lic, 
D). 

 
Minha percepção quanto a EA é restrita, a modo de preservação. 
Cuidados com os rios entre outros, e não com aprofundamento 
adequado com base em autores (Lic, A). 
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Nas falas anteriores a EA ainda é concebida de forma limitada, visto que 

pouco se enfatiza as questões sociais, econômicas e políticas. Como afirma 

Carvalho (2008, p.38) “para apreender a problemática ambiental, é necessária 

uma visão complexa de meio ambiente, em que a natureza integra uma rede de 

relações não apenas naturais, mas também sociais e culturais”. Ou seja, é preciso 

olhar para os problemas ambientais de forma crítica, pois, embora voltar-se para 

a preservação do meio ambiente seja de grande importância “focar apenas nisso 

é insuficiente para causar transformações significativas na realidade 

socioambiental” (GUIMARÃES 2008, p. 12). 

Diante do que fora constatado na análise dessa primeira questão 

percebemos que um dos debates que seriam necessários ser travados durante os 

próximos encontros seria sobre a EA Crítica e conservadora no intuito de 

desvelar a EA para além dos fatores biologizante e individualistas. 

No quadro 6 apresentamos como os licenciandos percebem as discussões 

sobre as questões socioambientais realizadas no curso. 

 

Quadro 6. Percepção quanto as questões socioambientais problematizadas no curso 

2ª Questão Percepções 

Você acredita que o curso de licenciatura 

em ciências biológicas problematiza 

discussões que contemplem as questões 

socioambientais? Justifique. 

• Restrição a algumas disciplinas  

• Disciplina de ecologia 

• Falta de contextualização 

 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Assim como constatamos na discussão da questão anterior, os discentes 

afirmam que a EA é pouco tratada no curso, estando restrita a determinadas 

disciplinas, sendo que não há uma contextualização acerca de assuntos que por 

envolver tal discussão, deveriam ser debatidos em sala de aula, como mostra as 

falas abaixo: 

 
Não, a temática ainda é restrita a algumas disciplinas (Lic, A) 
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Sim, mas fica restrito, geralmente na disciplina de ecologia, de 
forma fragmentada (Lic, D) 
 

 

De acordo com a Lei Nº 9.7 95, “A dimensão ambiental deve constar nos 

currículos de formação de professores, em todos os níveis e em todas as 

disciplinas”(BRASIL, 1999, p. 3). Entretanto, embora seja previsto em lei, a EA 

ainda é pouco difundida nas instituições de ensino formal. Fator este que 

inclusive foi possível perceber nas falas dos licenciandos, quando afirmavam que 

a EA na Universidade tem sido restrita a algumas poucas disciplinas. Como 

podemos verificar mais uma vez na fala abaixo: 

 

Pouquíssimas disciplinas problematizam discussões de questões 
ambientais, a maioria se preocupa em nos passar conteúdos 
sistemáticos. Por exemplo, atualmente passamos por uma 
catástrofe em Mariana e em todas as 8 disciplinas que estou 
pegando esse semestre, apenas uma entrou nessa discussão (Lic 
M).  

 
 

Tal questão nos faz inferir que o caráter transversal e interdisciplinar da 

EA ainda não é materializado no ensino superior de forma efetiva e 

consequentemente também não tem chegado à Educação básica. Desse modo, 

essa limitação caracteriza um modelo de educação/escolarização fragmentada 

que diminui o real sentido da EA, o que acaba por gerar práticas individualistas 

e isoladas sem o diálogo com as questões de cunho social, política, econômica, 

cultual, etc. (GUIMARÃES, 2004). 

No quadro 7 suscitamos o questionamento com o intuito de instigar e 

mobilizar os licenciandos quanto a possibilidade ou não de se dialogar a EA com 

os conteúdos abordados nas disciplinas do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas.  
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Quadro 7. Possibilidades de diálogo entre a EA e outras temáticas do curso 

3ª Questão Percepções 

De acordo com sua concepção sobre EA é 

possível entrelaçar os conteúdos 

específicos das diferentes disciplinas do 

curso a esta temática? Discorra sobre as 

(im) possibilidades 

• Impossibilidade com disciplinas 

destinadas a laboratórios 

• Temáticas difíceis para realizar a 

interface 

• Nas disciplinas de zoologia e 

botânica 

 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Como é possível observar, as respostas que foram apresentadas sugerem 

também essa fragmentação da EA, já que aponta para a impossibilidade de se 

estabelecer diálogos para além de determinadas disciplina, intensificando o 

caráter restritivo que é dado a EA. O que pode ser confirmado nas seguintes falas: 

 
Acho que não seria possível com todas as disciplinas, pois temos 
algumas delas que são incisivamente destinadas a laboratórios, 
como bioquímica , biologia molecular, citologia e etc. (Lic C) 

 
Sim. As disciplinas de zoologia e botânica tem essa 
possibilidade, relacionando com avaliações ambientais, por 
exemplo. (Lic J) 

 

 

O modo de se pensar a EA ainda é de forma limitada a determinadas 

disciplinas. O que corrobora com as discussões realizadas anteriormente. A fala 

do Lic C por exemplo, demonstra a enorme barreira que existe entre a EA e as 

demais áreas dentro do curso, sugerindo que tais discussões devem ser restritas 

a determinadas disciplinas. 

Para a Lic G existe a possibilidade de realizar essa interface porém como a 

mesma afirma: 

 

Para que isso ocorra deveria haver uma reformulação do 
currículo ou atitude docente. Existe algumas temáticas que são 
complexas de se enxergar trabalhando dessa forma. Ex: 
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histologia e matemática em muitos temas. Mas talvez haja 
possibilidade (Lic G) 

 

A fala da licencianda chama mais uma vez a nossa atenção para uma 

questão importante, visto que a EA é vista pela maioria dos licenciandos como 

um tema a ser encaixado em uma determinada disciplina. Por isso, destacamos a 

EA como uma prática social que ao ser incorporada possibilitaria que o professor, 

ao compreender-se enquanto agente crítico e transformador, pudesse por 

exemplo, ao falar de matemática, dialogar com os seus alunos acerca da má 

distribuição de renda, sobre o porquê da concentração de renda nas mão de uma 

pequena parcela da população mundial, etc. 

 Ainda enfatizando a fala da Lic G com relação a reformulação do 

currículo, destacamos que como consta no PPP do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas: 

 

O Licenciado em Ciências Biológicas deve pautar-se por 
princípios da ética democrática, portar-se como educador, 
consciente de seu papel na formação dos cidadãos, inclusive na 
perspectiva sócio-ambiental e orientar escolhas e decisões em 
valores alinhados com a democracia, com o respeito à 
diversidade étnica e cultural, as culturas autóctones e a 
biodiversidade (UESB, 2011, p,26).  
 

 

 Ou seja, não descartamos a hipótese da reformulação do currículo do 

curso, contudo, têm-se um instrumento como o PPP que aponta para a necessária 

apropriação de posturas que estejam em consonância com as questões 

socioambientais. Resta ao curso de modo geral, desenvolver medidas que 

estimulem tal apropriação tanto por parte dos docentes como dos licenciandos. 

A partir dessa pergunta, surgiram elementos que nos possibilitaram 

dialogar nos encontros posteriores sobre a interface da EA com temas diversos e 

enquanto prática social dialética, primando por questões mobilizadas a partir da 

própria realidade mediada. 

Na questão presente no quadro 8, buscamos verificar a compreensão de 

sociedade na qual os licenciandos se apoiam, ou seja, se para eles os problemas 

ambientais estão associados com o modelo de sociedade no qual estamos 
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inseridos ou não. Por isso, para responder a esta questão algumas pontos 

precisaram ser mobilizados e refletidos como: será que os partícipes se 

compreendem enquanto pertencentes a um modelo societário baseado no 

sistema econômico capitalista?  Caso haja essa compreensão, será que estão 

visualizando de forma mais restrita, partindo de uma percepção mais 

individualista ou percebem que a degradação ambiental é fruto em grande escala 

do modelo hegemônico de sociedade? Vejamos a seguir: 

 

Quadro 8. Reflexos do modelo de sociedade na degradação ambiental  

4ª Questão Percepções 

Como o modelo de sociedade atual 

reflete nas questões que envolvem a 

degradação ambiental?  

• A partir do consumismo 

• A sociedade não reflete 

 

Fonte: Acervo da pesquisa 

  

As respostas para esta questão nos chamam a atenção por apresentarem 

perspectivas de sociedade tão divergentes que, embora por um lado aparenta 

compreender as influências desse modelo de sociedade baseado no capital, na 

exploração, expropriação, etc., para a crise socioambiental, por outro lado 

acredita-se que a degradação do meio ambiente não é proveniente do modelo de 

sociedade no qual vivemos e sim devido a outras questões, como podemos 

perceber nas respectivas falas: 

 
Vivemos em uma sociedade que consome cada vez mais e mais 
rápido. Os materiais são cada vez mais descartáveis e o desejo 
pelo consumo é cada dia estimulado a crescer (Lic, G). 

 
No meu ver a sociedade não está refletindo em nada nas questões 
de degradação ambiental, os anos passam e os problemas só 
aumentam (Lic H). 

 

A Lic G demonstra compreender a influência do modelo de sociedade 

atual para a problemática ambiental que vem se desencadeando no planeta bem 
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como, a contribuição negativa da cultura do consumismo para a aceleração da 

degradação do meio ambiente. De contrapartida, para a Lic H os problemas 

ambientais não são reflexos da sociedade que vivemos. Fica evidente que essa 

problemática é reflexo desse modelo de sociedade capitalista, que além de 

explorar a natureza, também cria formas de dominação contra os demais sujeitos 

na tentativa, inclusive, de mantê-los alienados para que continuem não 

percebendo as intencionalidades por trás desse sistema e as influências desse 

modelo de sociedade para a atual “crise civilizatória” (LOUREIRO et.al, 2011). 

Na questão exibida no quadro 9, buscamos mobilizar os licenciandos a 

refletirem sobre maneiras que possibilitariam levar as questões socioambientais 

para sala de aula e desse modo serem trabalhadas com os estudantes da educação 

básica.  

 

Quadro 9. Maneiras de levar a EA para prática docente 

5ª Questão Percepções 

 De que maneira você, enquanto educador, 

ainda que em fase de formação inicial, pode 

trazer tais questões para sua prática docente?  

• Não há concepção formada 

• Problematizando as questões 

ambientais a partir da 

realidade 

• Reutilização de materiais 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

A partir de tais resposta observamos que os licenciandos ainda que nos 

semestres finais do curso, apontam dificuldades para refletir sobre suas práticas 

docente, o que fica evidente em uma das falas, quando a licencianda I sugeriu 

que sequer teria uma concepção, mesmo que de forma superficial, sobre EA. 

Fator este preocupante, visto que trata-se de licenciandos prestes a concluírem o 

curso e que provavelmente logo estarão lecionando. 

 
Eu como professora em formação não tenho uma questão prática 
para abordar sobre o tema. É preciso conhecer de fato o que é 
educação ambiental (Lic I). 
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Para Guimarães (2004, p.124) “esses professores foram ou estão sendo 

formados, em sua maioria, na perspectiva conservadora de educação que 

reproduz a e se reproduz na armadilha paradigmática”. Com isso, se no processo 

formativo já existe um déficit que limita o professor em formação ampliar sua 

concepção e visão quanto a EA, consequentemente essa lacuna irá gerar práticas 

simplistas em sua prática docente futura.  

Para a Lic G uma alternativa seria:  

 
Levantar reflexões sobre os prejuízo que o consumismo traz para 
o meio ambiente e para o indivíduo. Trabalhar com a reutilização 
de materiais, a utilização comedida dos recursos. Pesquisas sobre 
espaço que habitam e outros meios e uma perspectiva do futuro 
com base nessa linha temporal.  
 
 

 Medidas como estas contribuem para que os estudantes da Educação 

básica reflitam sobre o consumismo desacerbado que tem ligação direta com a 

degradação ambiental, contudo,  embora trabalhar com reciclagem seja 

importante, é preciso desenvolver “uma reflexão crítica e abrangente a respeito 

dos valores culturais da sociedade de consumo, do consumismo, do 

industrialismo, do modo de produção capitalista e dos aspectos políticos e 

econômicos da questão do lixo”(LAYRARGUES, 2002, p. 01), visto que  o 

essencial é contextualizar esta prática para que o sentido da reciclagem não seja 

reduzido a ações mecanicistas. 

Como podemos constatar, no quadro 10 limitamos o foco dessa última 

questão ao estágio supervisionado, por se tratar de uma turma em que a grande 

maioria dos licenciandos teria seu primeiro contato com a regência, daí a 

necessidade de problematizar acerca da possibilidade ou não de estabelecer a 

interface entre os conteúdos específicos que trabalhariam e as questões 

socioambientais, tudo isso, levando em consideração o curto período de tempo 

no qual os estágios são realizados e frente a obrigatoriedade de abordar os 

conteúdos programáticos da disciplina. 
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Quadro 10. Diálogo entre as questões socioambientais e os conhecimentos biológicos 

do estágio 

6ª Questão Percepções 

No contexto do estágio supervisionado 

de Ciências é possível estabelecer diálogo 

entre conhecimentos biológicos e 

questões socioambientais? 

• Discutindo sobre: relações 

ecológicas, atividades antrópicas, 

etc. 

• Sim: mesmo com as limitações do 

estágio 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

 Nesta questão os discentes apontam que existe a possibilidade de fazer 

esse diálogo com as questões socioambientais, porém apontam a limitação que 

há durante o estágio. O que pode ser observado na seguinte fala: 

 
"Sim, lógico que sim, só não ocorrerá se o discente não quiser. No 
estágio podemos falar das relações ecológicas do homem e da 
natureza, assim como das destruições causadas pelas atividades 
antrópicas” (Lic. C). 

 
 

Como podemos observar na fala anterior o Lic. C, acredita na possiblidade 

de dialogar os conteúdos de biologia com as questões socioambientais. 

Entretanto as discussões ainda são voltadas para as questões ecológicas, e numa 

percepção da relação ser humano/natureza de forma distanciada.  

Enfatizamos também sobre o cuidado que devemos ter para não 

legitimarmos a visão do ser humano apenas enquanto agente predador da 

natureza, visto que é preciso deixar claro quem são os verdadeiros grupos 

envolvidos com a degradação do meio, como mencionamos no capítulo 1, grupos 

estes, apoiados no desejo desenfreado pela conquista do poder, visando a 

perpetuação do modelo de produção capitalista (LOUREIRO, 2012).  

A Lic. E, retrata sobre as limitações em torno dos conteúdos durante o 

estágio supervisionado,  

 

Muitas vezes o estágio se limita ao conteúdo, mas é possível e 
prazeroso trabalhar essas temáticas. (Lic. E) 
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Sabe-se que existem “limitações na formação inicial dos professores, que 

historicamente acumula índices precários devido à formação aligeirada e muitas 

vezes frágil, teórica e praticamente” (PIMENTA; LIMA 2005/2006, p.17). Por isso 

ratificamos sobre a necessidade de tencionar os condicionantes estruturais que 

muitas vezes impedem o fazer pedagógico do educador, ao formular um modelo 

de formação que não oferece condições concretas para constitui-se enquanto 

sujeito crítico e autônomo frente a sua profissão docente. 

 Ao passo que dialogamos sobre cada questão durante esse primeiro 

encontro, foi possível constatar a importância de se conhecer previamente a 

realidade na qual estaríamos imersos para que fosse possível posteriormente 

atuar nela. Por isso, a partir das problematizações que foram realizadas com os 

licenciandos, percebemos a heterogeneidade da turma, o que nos possibilitou 

pensar a EA a partir dos diferentes olhares para assim abordá-la de forma 

dialética nos encontros posteriores. 

 

2º MP Organização do conhecimento 

 

  Para compor o 2ºMP delimitamos os encontros 2, 3, 4, 5, visto que neste 

momento a finalidade é que os sujeitos estudem e interajam uns com os outros a 

partir dos “conhecimentos selecionados pelo professor como necessário para a 

compreensão dos temas e da problematização inicial” (GIACOMINI; 

MUENCHEN, 2015, p.344). Por isso a necessidade da dinamicidade nos 

encontros e da utilização de diferentes instrumentos didáticos afim de envolver 

os licenciandos nesse processo de apropriação dos conhecimentos 

problematizados. 

 

2º Encontro: Por que discutir sobre Educação Ambiental? De onde partimos. 
 

 Nesse segundo momento da intervenção buscamos discutir de forma 

mais profunda sobre a EA na tentativa de dialogar acerca das visões e 

posicionamentos adotados por determinados grupos sociais e também como a 

EA se insere atualmente nos diferentes espaços. 
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 A princípio levantamos alguns questionamentos, a fim de inquietar os 

licenciandos quanto algumas problemáticas que envolvem as questões 

socioambientais: Como falar em soluções para problemas sem refletirmos sobre 

as causas? Quais fatores estão por trás da degradação Ambiental? Até que ponto 

nosso planeta suportará o modelo hegemônico de produção, trabalho e consumo 

vigente? De que forma são estabelecidas as relações entre os seres humanos e 

destes com a natureza? Como são divididos os bens e riquezas produzidas 

historicamente pela sociedade?  

 Tais questionamentos foram suscitados a fim de levantar debates iniciais 

junto aos licenciandos para a partir daí abordarmos a EA partindo de dois 

campos de disputa teórico-ideológicos que refletem modelos de projetos 

societários distintos: de um lado as correntes críticas que buscam defender a vida 

em suas diversas formas, partindo de uma concepção de sociedade democrática 

e que visa transformar os padrões de vida impostos pelo modelo de produção 

capitalista. De outro lado estão as correntes conservadoras, que como afirma 

Guimarães (2004, p. 26) tem seu alicerce “nessa visão de mundo que fragmenta a 

realidade, simplificando e reduzindo-a, perdendo a riqueza e a diversidade da 

relação”, ou seja, voltam-se para práticas mais comportamentalistas e 

individualistas, diferente das correntes críticas que se constituem a partir da 

coletividade. 

 Ao longo do debate os licenciandos foram intensificando a participação e 

expondo suas opiniões, levantando inclusive novas problemáticas como, o modo 

utilitarista no qual os seres humanos tratam as demais espécies; o distanciamento 

que ao longo do tempo foi sendo estabelecido entre o ser humano e a natureza. 

Sobre tais elementos acrescentamos que, embora seja evidente essa mudança na 

forma de relação entre ser humano/natureza ao longo dos anos, precisamos ter 

cuidado para não acabarmos reproduzindo e legitimando o discurso conservador 

que coloca o ser humano como o grande vilão das problemáticas ambientais sem 

levar em consideração as diferentes formas de organização social. 

 Desse modo Gonçalves (2006, p.76) reitera que: 
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Se a nossa sociedade-cultura instituiu a forma presente de 
relação com a natureza e dos homens entre si, é necessário 
percebermos que esse conceito de natureza e de homem que 
temos não é mais nem menos natural que qualquer outro e se ele 
não nos agrada, temos de superá-lo através de um pensar e de 
um agir mais lúcidos. 

 

 Por isso, o modo de relação que hoje em dia se conformou na sociedade é 

resultado de tensões e embates instituídos nos diferentes momentos históricos. 

Daí, a importância de transformarmos nosso pensamento, bem como nossas 

atitudes e formas de nos relacionarmos com os demais seres vivos na tentativa 

de superar os padrões de vida condicionados pelo modelo dominante de 

sociedade.  

 Ainda nesse encontro da intervenção propomos a conformação de três 

grupos de discussão, nos quais foram debatidas as entrevistas dos autores Mauro 

Guimarães, Marcos Reigota e Philippe Pomier Layrargues. Entrevistas estas 

retiradas do site do Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental e Formação de 

Professores/GEPEA-FP da UESB Campus de Jequié-BA. 

 Com a finalidade de guiar as discussões elegemos duas perguntas para 

que os licenciandos refletissem e debatessem nos grupos: 1ª O que a entrevista 

aponta de novo acerca dos conhecimentos sobre EA? 2 ª Qual o posicionamento 

do grupo em relação as entrevistas? 

Após o debate interno, abrimos o espaço para que todos pudessem 

conjuntamente expor as percepções e reflexões realizadas nos grupos. 

 O G1 debateu acerca da entrevista de Mauro Guimarães que discute sobre 

as adjetivações da EA e seu caráter disciplinar, transversal e interdisciplinar, as 

práticas pedagógicas em EA na escola e também sobre a formação da identidade 

crítica do educador ambiental. 

O grupo afirma que concorda com o posicionamento do entrevistado 

devido ao caráter radical que este exprime e apontam que algumas afirmações 

foram novas para eles, como retrata a fala de uma das integrantes: 

 

As correntes ideológicas ambientais que a gente não tinha 
conhecimento que foi a crítica, transformadora e aquela que você 

http://www.uesb.br/gpeafp/arquivos/Philippe-Pomier-Layrargues.pdf
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falou antes da gente ler o texto. Ele também fala que a EA pode 
ser trabalhada de forma transversal ou como disciplina e ele 
coloca que uma coisa não exclui a outra, (G1) 

 

É importante destacar que o autor parte do princípio da dialética e por isso 

aponta sobre a possibilidade de se trabalhar a EA tanto partindo da 

disciplinaridade como da transversalidade, contanto que sejam desenvolvidas 

praticas comprometidas com a transformação da realidade socioambiental atual. 

 Uma das integrantes do G1 afirma que após a discussão, passou a perceber 

a importância do debate acerca da dimensão crítica da EA, visto que contribui 

para a superação da idealização da Questão Ambiental de forma distanciada da 

realidade dos sujeitos: 

 
[...] então, aqui dentro da universidade mesmo, a gente não vê 
nas nossas aulas a EA. Eu acho que muita gente aí optou por 
escolher esse tema no TCC justamente por essa falta de contato 
com isso aqui dentro da universidade. Se você não buscar 
mesmo, se não for uma opção sua de correr atrás dessa Educação 
Ambiental, você não encontra ela nem de forma transversal nem 
de forma disciplinar aqui dentro. Então a gente cobrar dos 
professores essa educação chega ser ingênuo. A gente tem que 
pensar também nessa questão quando a gente sair daqui. A gente 
não tá preparado para ir pra sala de aula e instigar nos meninos 
uma visão crítica porque muitas vezes aqui dentro da 
universidade a gente não tem(G1). 

 
  
 Tal afirmação embora faça referência a uma realidade local, não distancia-

se das demais realidades, Costa(2009) por exemplo, constata em suas análises que 

a EA ainda é pouco abordada nos cursos de formação de professores, sendo que 

muitas vezes quando se é problematizada, parte de iniciativas isoladas de alguns 

educadores. Fator este, preocupante já que os próprios documentos oficiais 

estabelecem que a EA seja trabalhada tanto no ensino superior quanto no ensino 

básico. Daí surge o questionamento: se não há uma formação inicial que 

problematize as questões socioambientais nos cursos de formação de professores, 

como tais questões serão enfatizadas no ensino básico?  

O G2 levantou seu posicionamento referente a entrevista com Marcos 

Reigota que discorre acerca da EA e suas contribuições para a ciência e 
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sustentabilidade, a educação popular em interface com a EA e sobre a inserção 

da EA enquanto disciplina. Inicialmente o grupo contextualiza sobre a entrevista 

e aponta o que perceberam de novo que ainda não tinham se atentado: 

 

[...] ele traz a concepção do que é EA, que ele vai dizer que é uma 
educação política, voltada a ampliar a participação, autonomia e 
a cidadania então a gente acaba concordando com ele. A gente 
pode ver que durante o nosso decorrer no curso a gente vai 
aprendendo a formar um conceito sobre o que é sustentabilidade 
e o que é ciência e ele já traz uma coisa nova ele não definiu, ele 
fala que esse conceito de sustentabilidade e ciência é como se 
fosse está em progresso, está em construção (G2). 

 
 

Como podemos observar a não definição de conceitos chamou a atenção 

do grupo, visto que desconstrói a ideia do determinismo que reduz a amplitude 

tanto do sentido de ciência como de sustentabilidade à conceitos pré-definidos e 

imutáveis. 

 Os membros do G2 relatam ainda que concordaram em partes com a 

discussão proposta pelo autor, quando afirma que a EA não deve ser inserida 

enquanto disciplina no currículo. Para eles, se a EA fosse regulamentada 

enquanto disciplina, teríamos uma garantia de que ela estaria sendo abordada na 

escola de forma efetiva. Em contra partida, 

 
(...) é difícil imaginar que uma disciplina de Educação Ambiental 
consiga fugir à tendência da “educação bancária” que temos no 
Brasil, como diria Paulo Freire. Isso implicaria em imposição de 
conteúdos e preocupação com provas e notas “pra passar”, o que 
afronta a ideia da Educação Ambiental como forma mútua de 
educar para uma tomada de consciência sobre as questões 
ambientais (BERNARDES; PRIETO, 2010. p.179). 

 
 
 Sob essa perspectiva, outros pontos precisam ser enfatizados, visto que 

caso a EA fosse posta enquanto disciplina, haveria um curso de graduação 

habilitado a formar educadores ambientais? Como essa nova disciplina seria 

inserida na grade curricular? Estes são questionamentos necessários visto que 

apresentam as contradições existentes em tornar a EA disciplina, já que a 
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tendência é justamente fragmentá-la, impedindo-a de ser problematizada 

enquanto prática social transformadora. 

 O grupo também acrescenta que ter a EA como disciplina, tem o lado 

positivo e negativo, para tanto citam como exemplo a EA nas escolas do campo, 

como podemos observar: 

 
A escola do campo trabalha muito a educação ambiental porque 
é a realidade deles, então acaba que eles precisam trabalhar por 
que é um interesse, é um retorno pra eles, eles vivem daquilo ali 
e se a gente for a outro exemplo de uma escola numa cidade a 
gente vê que não trabalha essa questão da disciplina EA por que 
não é a realidade deles não tá em torno da escola, entendeu? (G2) 

 
 
 Sobre essa afirmação, fica evidente a visão dicotômica que alguns 

licenciandos possuem sobre a EA, já que não levam em consideração que o 

espaço urbano também se insere enquanto meio ambiente e que embora as 

escolas do campo estejam inseridas em locais, muitas vezes menos degradados, 

tal aspecto não deve limitar que a EA seja trabalhada em um espaço em 

detrimento de outro, pois assim estaríamos reduzindo a identidade ideológica da 

EA enquanto prática social, transformadora e emancipatória que deve abranger 

a vida em sua totalidade. 

 Dando sequência ao debate, o G3 traz para discussão a entrevista de 

Philippe Pomier Layrargues que dialoga sobre os limites e possibilidades da EA 

frente a construção de uma sociedade sustentável, as implicações da crise 

ambiental para a educação, sobre a EA promovida nas escolas públicas e também 

acerca da reciclagem. 

Segundo o G3, o autor defende a EA crítica que não se limita ao 

desenvolvimento de ações rasas e pontuais, o grupo relata que:  

 

Quando na entrevista é questionado sobre os limites e 
possibilidades o autor fala da educação pragmática e crítica, 
sendo que para ele a educação pragmática é aquela que não 
acontece, que é rasa e que parte do ponto de vista ecológico, já ao 
se referir a EA crítica o autor traz a questão da problematização 
das questões que envolve o lucro, o mercado, as privatizações 
(G3). 

http://www.uesb.br/gpeafp/arquivos/Philippe-Pomier-Layrargues.pdf
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A partir do que aponta o grupo e em consonância com o posicionamento 

do entrevistado a EA crítica deve ultrapassar a esfera conteudista e 

comportamentalista assumindo a perspectiva transformadora permeando os 

diferentes ambientes.  

Sob essa ótica, Layrargues (2002) afirma que muitos dos conceitos em 

torno da ideia de reciclagem x consumo são propagados pela lógica 

mercadológica capitalista que, na tentativa de inverter os papeis, responsabiliza 

a maioria pela degradação ambiental provocada por pequenos grupos 

hegemônicos e multinacionais. 

 Nesse sentido o G3 enfatiza que, 

 

[...] para Layrargues a educação é utilizada como um dos 
instrumentos de inversão de papeis ele também traz a educação 
como aparelho ideológico eficaz do Estado. (G3) 
 
 

É possível inferir que nesse modelo societário a educação é pensada a 

partir dos interesses do mercado financeiro, que visando a perpetuação da 

ideologia dominante, dita como os conhecimentos, as informações e o 

entendimento acerca da Questão ambiental devem chegar para os estudantes 

(nos diferentes níveis de escolarização). 

 Outro aspecto enfatizado pelo grupo e abordado por Layrargues é 

referente aos interesses econômicos implícitos por trás da reciclagem, visto que 

com a ênfase em mecanismos voltados para a reciclagem dos materiais que são 

fruto em grande escala do consumismo desenfreado da sociedade, pouco se 

discute sobre a possibilidade de reduzir o consumo indiscriminado dos bens 

naturais. E como destaca uma das integrantes do G3,  

 
se tem muito a ideia de reciclar, como se fosse resolver os 
problemas ambientais, sendo que pouquíssimas vezes se é 
tratada a questão da redução do consumo. 

 

Daí o motivo de estarmos cada vez mais atentos as armadilhas por traz de 

ações que muitas vezes, até são benéficas para o meio ambiente, contudo, são 
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utilizadas como instrumento de alienação e dominação pela classe dominante. A 

partir dessa perspectiva Layrargues (2002, p. 01) aponta que: 

 
[...] muitos programas de educação ambiental na escola são 
implementados de modo reducionista, já que, em função da 
reciclagem, desenvolvem apenas a Coleta Seletiva de Lixo, em 
detrimento de uma reflexão crítica e abrangente a respeito dos 
valores culturais da sociedade de consumo, do consumismo, do 
industrialismo, do modo de produção capitalista e dos aspectos 
políticos e econômicos da questão do lixo. 

 

 A intenção não está, portanto, em reduzir a importância da reciclagem, 

mas em acreditar que ela por si só dará conta de resolver a problemática da 

produção demasiada de resíduos sólidos. Por isso a necessidade de 

contextualizar tal questão para que a reciclagem não acabe tornando-se a 

justificativa para o consumo indiscriminado. 

 Os debates travados entre os grupos nesse segundo encontro nos 

permitiram perceber a amplitude de concepções em torno da EA e como estas 

são colocadas nos processos de formação humana. Ao dialogarmos sobre os 

espaços de educação institucionalizados, que nem sempre cumprem o papel que 

lhes é correspondente, também constatamos que muitas das concepções 

referentes as questões socioambientais são provenientes de espaços não formais, 

através da história de vida constituída a partir de atuações do sujeito enquanto 

componentes do cotidiano e suas manifestações. 

 

3° Encontro: Educação Ambiental: contrapontos entre a vertente crítica e 

conservadora 

 

  Tendo em vista a necessidade de ampliar as discussões acerca das questões 

socioambientais, propusemos nesse encontro a exibição do documentário “A 

carta da terra”, que trata da declaração idealizada pela ONU e por diversas 

organizações mundiais, que traz como prerrogativa, princípios essenciais a fim 

de suscitar a paz entre os povos, a defesa pela vida em sua diversidade, bem 

como a garantia de uma vida justa e democrática para todos, respeito ao ritmo 
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de produção e reprodução da natureza, garantia da igualdade entre gênero, 

respeito à diversidade cultural, etc.  

 Ao término do documentário, abrimos para discussão. A princípio os 

licenciandos mostraram-se retraídos e reflexivos, fator este que nos motivou a 

provocá-los frente as abordagens apresentadas no documentário. Começamos o 

diálogo retratando sobre o antropocentrismo, visto que tal visão precisa ser 

superada na tentativa de contribuir para que o ser humano não mais se 

compreenda enquanto superior às demais espécies, fator este que tem íntima 

ligação com a exploração do homem sobre os bens naturais. Ainda destacamos o 

cuidado necessário para não isentarmos os maiores envolvidos nas 

problemáticas ambientais, em detrimento do discurso generalista, que muitas 

vezes não retrata a influência que a classe dominante exerce sobre essa grave crise 

ambiental que assola nosso planeta.  

Outras considerações também são tecidas sobre o documentário: 

 

O vídeo mostra claramente o diálogo da Educação Ambiental 
com as diversas áreas do conhecimento e que elas estão 
integradas a múltiplos aspectos da nossa vida como: as questões 
econômicas, de saúde pública, diversidade sexual, igualdade de 
gênero [...] e relata também sobre a necessária divulgação do 
conhecimento, que é o caso das nossas pesquisas que muitas 
vezes ficam restritas a academia e não chega até a população 
(Pesquisadora). 
 

 
Sobre essa questão da divulgação do conhecimento científico a Lic. E 

socializa sobre a ação que tem tentado desenvolver em seu trabalho de conclusão 

de curso, afirmando: 

 
Na minha monografia eu tento dá um retorno da pesquisa a 
comunidade que vou trabalhar, porque eu sei que pra eles é mais 
difícil ter o contato com a pesquisa, aí quero levar isso pra eles já 
que estão sendo objeto de estudo (Lic. E) 
 

 Tal atitude é extremamente necessária, visto que ao se realizar uma 

pesquisa em determinado ambiente muitos pesquisadores apenas se apropriam 
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do universo pesquisado e vão embora sem sequer apresentar uma devolutiva 

para os sujeitos ali imersos.  

Nesse encontro, também propomos a divisão da sala em dois grupos, com 

o objetivo de realizar a simulação de debate, no qual cada grupo seria 

responsável por defender uma vertente da EA a partir dos dois projetos de EA 

em disputa, a saber: a EA crítica e a EA conservadora. Foram disponibilizados 

dois textos, cada um discorrendo sobre uma das duas vertentes da EA para que 

pudessem servir de base teórica para a simulação do debate.  

A equipe responsável por defender a vertente Crítica da EA inicia o debate 

abordando que: 

 

Essa vertente compreende que o homem é um ser social e tira a 
ideia da natureza como recurso para o homem, ou seja, que tudo 
é em prol do homem e passa a colocá-lo como parte da natureza. 
O homem tem que se dar bem com todo o redor dele para 
justamente manter essas relações adequadas ou vistas como 
sustentáveis a vida planetária em cada contexto histórico 
(Grupo: EA crítica). 
 

 

Na tentativa de defender a EA conservadora (já que essa fora a proposta 

da simulação do debate) a segunda equipe tenta trazer a diferença entre as duas 

vertentes e o porquê defendem a EA conservadora: 

 
A EA crítica por ter essa possibilidade de interação do ser 
humano com a natureza, acaba dando espaço para que esses a 
destruam e causem a degradação, diferente da vertente 
conservadora que por ter a natureza como intocável acaba 
impedindo que o homem a destrua (Grupo: EA conservadora). 

 
 

Sobre a natureza ser vista como intocável uma integrante do grupo que 

defendia a EA crítica levanta algumas indagações que nos levam a refletir sobre 

esse questionável isolamento da natureza sugerido pela EA conservadora: 

 

A gente quer uma natureza intocável! Ok, mas como é que a 
gente vai produzir comida? A gente tem que ter uma noção de 
como trabalhar naquela área de forma mais sustentável, de 
forma a não degradar tanto, mas de qual quer maneira a gente 
vai degradar porque a gente tem quase 8 ou 9 bilhões de bocas 
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no mundo pra poder alimentar, só de humanos, fora as outras 
formas de vida que também precisam de alimento (Grupo: EA 
crítica).  
 

A partir desse recorte das discussões ocorridas entre os dois grupos 

constatamos que a simulação do debate possibilitou o entendimento da 

delimitação do campo de luta e disputas de projetos societários que fazem 

emergir a EA Crítica e a EA conservadora e o que cada forma de Educação 

representa para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Do mesmo 

modo surgiu, por parte dos estudantes, o reconhecimento da necessária interação 

entre ser humano e natureza, de forma não degradante, posto que seria no 

mínimo, contraditório afirmar que somos parte da natureza e por outro lado 

sermos privados de interagir com as diferentes formas de vida presentes no 

planeta de forma responsável, consciente e cuidadora. Sobre essa questão 

Loureiro (2012, p.24) afirma que: 

 
Do ponto de vista histórico, é inaceitável culpar o humano como 
algo homogêneo, já que o que qualifica a ação predatória não é a 
ação humana abstratamente, mas modos específicos de relações 
sociais que determinam formas de uso e apropriação da 
natureza, pautadas na exploração intensiva do trabalho e dos 
recursos vitais disponibilizados pela natureza. 

 
 

Por isso, entendemos que se faz necessário não apenas repensarmos novas 

formas de nos relacionarmos com a natureza, mas também de desenvolvermos 

ações concretas que impulsionem o rompimento de um ideário de vida pautado 

no atual modelo hegemônico de produção econômica que tende a provocar 

destruições irreversíveis para o planeta e todas as suas formas de vida. 

 Ao término do debate questionamos aos licenciandos sobre seus reais 

posicionamentos acerca das vertentes da EA, que foram abordadas.  A Lic. Q que 

durante o debate estava compondo o grupo responsável por defender a EA 

conservadora discorre sobre sua compreensão acerca dessa vertente: 

 

A educação ambiental conservadora de não jogar lixo no chão, 
não poluir a água é legal sim, tem certos efeitos mas, por 
exemplo, na questão do agronegócio, na questão das grandes 
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industrias será que essa EA dá o espaço pra se pensar 
criticamente sobre essas questões?(...) não concordo com essa 
vertente por ela tratar a natureza como intocável que se restringe 
a preservar as plantas, os pássaros, sendo que existem uma 
infinidade de coisas que devem ser consideradas como: 
saneamento básico, saúde, urbanização, coleta de lixo(Lic. Q). 

 

  A fala da licencianda reflete a opinião da maioria dos partícipes, aos quais 

defendem que a EA crítica tem maior possibilidade de promover transformações 

significativas na sociedade, diferentemente da EA conservadora, que embora 

tenha sua importância, restringe a resolução das questões socioambientais a 

medidas individualistas e pontuais, que não apresentam a resolução das 

verdadeiras causas envolvidas por trás da degradação Ambiental. 

 Nesse encontro refletimos sobre a importância do trabalho coletivo e da 

interação com os demais sujeitos na tentativa de problematizarmos as diferentes 

realidades na busca pela transformação, senão da sociedade como um todo, ao 

menos das atitudes, comportamentos, valores, etc. Como podemos apreender “à 

medida em que os seres humanos, atuando e refletindo, são capazes de perceber 

o condicionamento de sua percepção pela estrutura em que se encontram, sua 

compreensão começa a mudar, embora isto não signifique ainda a mudança da 

estrutura” (DAMO et. al, 2012, p.2). 

 

4º Encontro: Agrotóxicos 

 

Levando em consideração a necessidade de problematizar nos cursos de 

formação inicial de professores questões que ultrapassem a esfera biologizante 

da EA, propomos nesse encontro debater sobre os Agrotóxicos e as implicações 

que tais agentes químicos exercem tanto para o meio ambiente como na vida dos 

seres humanos. 

 Antes de iniciarmos o debate fizemos a leitura do texto: A fábula do rato 

(Autoria desconhecida), na tentativa de refletirmos sobre a importância de 

estarmos atentos a situações que aparentemente apresentam-se de forma 

isoladas, mas, que podem vir a tomar proporções imensuráveis, provocando 
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inclusive, consequências muitas vezes irreversíveis para todo um conjunto de 

relações que estão interconectadas (mesmo que implicitamente). 

 Nesse encontro, tivemos a exibição do documentário: “O veneno está na 

mesa”, que retrata o perigo da utilização dos agrotóxicos nas produções agrícolas 

e as drásticas consequências para a saúde tanto dos trabalhadores que, estão em 

contato a partir do manuseio desses agentes químicos, como para nós que 

consumimos os produtos agrícolas.  Ao término abrimos o espaço para debate. 

 A Lic. G inicia a discussão, relembrando uma determinada fala presente 

no documentário: 

 A Ministra da Agricultura fala que nos anos anteriores já 
chegamos a gastar 50% do nosso salário com alimentação e que 
agora com o uso dos agrotóxicos passamos a investir apenas 15% 
da nossa renda na compra de alimentos. Acho que seria 
preferível continuar gastando mais com alimentação tendo a 
certeza de uma vida saudável, a ter nossa saúde comprometida 
por querer comprar alimentos por um valor mais acessível (Lic 
G).  
 

 O posicionamento da Ministra aponta o quanto os grupos dominantes 

buscam a todo custo mascarar as intencionalidades existentes por trás dos seus 

discursos e práticas. Por isso é importante destacar que a preocupação destes 

grupos, não está necessariamente em contribuir para que a classe trabalhadora 

adquira alimentos por preços mais acessíveis mas, em gerar lucro que garanta a 

manutenção do modelo econômico de produção capitalista.  

 Nesse sentido, existe uma ideia ilusória de que são os agrotóxicos que 

garantem a alta produtividade de alimentos no Brasil. Entretanto, mais uma vez 

“o campo hegemônico tem produzido e difundido o mito de que sem os 

agrotóxicos não é possível produzir – negando assim os 10 mil anos de 

desenvolvimento da agricultura que antecederam o boom atual dos venenos” 

(RIGOTTO; ROSA, 2012, p. 92), fator este que nega também a possibilidade da 

adoção de agriculturas alternativas e mais saudáveis para os seres humanos e o 

meio ambiente. 

 A Lic. R também tece considerações acerca dos maiores beneficiados com 

o uso extensivo dos agrotóxicos, que segundo ela: 
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Quem mais vem lucrando com isso são as empresas 
financiadoras desses agentes químicos e tem também as 
indústrias farmacêuticas, já que são elas que nos manterão vivos 
após esse contato com os agrotóxicos (Lic, R). 

 

Podemos inferir que a intencionalidade dos diferentes grupos 

empresariais é, sobretudo, lucrar independentemente das vias que serão 

necessárias para chegar ao seu objetivo principal. 

 Para o Lic C, o setor da agricultura no Brasil é um dos maiores 

responsáveis por gerar lucro para o país, levando em consideração a produção e 

exportação em larga escala dos produtos agrícolas. O licenciando afirma: 

 

[...] enquanto um produto sem agrotóxico é colhido apenas uma 
vez no ano, o mesmo produto, porém com o agente químico, 
pode vir a ser colhido de 3 a 4 vezes mais. 

 

  Diferentemente da posição das demais colegas, o licenciando defende o 

posicionamento da ministra da agricultura que afirma que o Brasil não dá conta 

de produzir alimento orgânico que supra a necessidade de toda população. Vale 

salientar que um dos grandes impasses para a implantação e investimento na 

produção orgânica de alimentos no Brasil atualmente, gira em torno do 

agronegócio, que como afirmam Gubur; Toná (2012) vem se desenvolvendo a 

partir do uso de tecnologias que além de agredir a natureza, tende a inibir os 

processos de desempenho natural da agricultura ecológica, como ocorre quando 

se é utilizado os herbicidas “que bloqueiam ou mesmo fazem regredir a sucessão 

ecológica em determinado ambiente” (GUBUR; TONÁ, 2012, p.63). Nesse 

sentido, embora tenha-se a compreensão das grandes agressões ao meio 

ambiente proveniente do uso indiscriminado desses insumos químicos, o 

agronegócio ainda é fortemente difundido no país, já que gera lucros 

imensuráveis para os grandes grupos empresariais. 

 Assim como afirmou o Lic C, a exportação de produtos agrícolas é um dos 

setores que mais gera lucro para o país, entretanto “poucos se lembram de que 

não só deixamos de alimentar os que aqui habitam, mas também que exportamos 

natureza utilizada e transformada em mercadoria (principalmente água, 
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nutrientes e solo)” (LOUREIRO, 2012, p. 36). Ou seja, esses grupos dominantes 

além de apropriarem-se dos bens naturais de forma predatória e exploratória, 

menosprezam a crise social, política, econômica, ambiental e cultural do país, 

com a finalidade única de manutenção desse modelo de produção capitalista, que 

preocupa-se em última instância, com as consequências que tais práticas podem 

gerar aos seres humanos e a natureza.  

 Sobre os efeitos dos agrotóxicos, vale destacar que seu uso não é nocivo 

apenas para os seres humanos, mas para o meio ambiente de modo geral, seja a 

partir da contaminação do solo, do ar da água ou mesmo das demais espécies. 

Sobre esses efeitos causados por agentes químicos ao meio ambiente, Rachel 

Carson em seu livro Primavera Silenciosa publicado em 1962 já nos alertava 

apontando os riscos da utilização dos pesticidas para todas as formas de vida, 

como podemos verificar a seguir: 

 

as substâncias químicas, difundidas sobre florestas, ou sobre 
jardins, fixam-se por longo tempo no solo; dali, entram nos 
organismos vivos; passam de um ser vivo a outro ser vivo; e 
iniciam uma cadeia de envenenamento e de mortes. Ou, então, 
passam misteriosamente, de uma área para outra, por via de 
correntezas subterrâneas, até que emergem à flor do chão; a 
seguir, através da alquimia do ar e da luz do sol, se combinam 
sob novas formas que vão matar a vegetação, enfermar o gado e 
produzir males ignorados nos seres que bebem água dos poços 
outrora puros” (CARSON, 1969, p.16). 
 

 
 É assustador constatar que o uso dessas substâncias químicas vem 

comprometendo profundamente as diferentes formas de vida no planeta, 

principalmente por corresponder a uma cadeia na qual uma forma de 

contaminação vai acarretando outras e assim sucessivamente. Entretanto, não 

podemos perder de vista a necessidade de atuarmos de forma radical em busca 

de medidas urgentes que interfiram diretamente na utilização desses venenos 

usados na agricultura. 

 Ao final do debate apontamos alguns questionamentos intencionando 

mobilizar e instigar os licenciandos a refletirem sobre tais questões para além das 

discussões levantadas. Por isso indagamos: Os grupos que financiam a 



101 

 

comercialização de tais produtos químicos estão ligados de alguma forma a 

Educação?  Como tais informações inserem-se no currículo e chegam até os 

estudantes da educação básica? E nós enquanto educadores, como podemos 

levar problemáticas como estas para nossa prática docente? 

 Em seguida reproduzimos a música “Reis do Agronegócio” do cantor 

Chico Cesar, que faz uma crítica ao agronegócio, retratando os impactos dos 

agrotóxicos ao meio ambiente e os danos causados aos seres humanos em 

decorrência da ação perversa dos grandes ruralistas e grupos dominantes que 

atuam a partir da lógica capitalista de produção, que explora e oprime a classe 

trabalhadora. A música também retrata sobre o desmatamento e os crimes 

acometidos a populações indígenas e quilombolas que muitas vezes são 

expropriados de suas terras.  

 Os licenciandos mostraram-se reflexivos, porém, não fizeram comentários 

a respeito da música. Faz-se necessário analisarmos o silêncio dos estudantes 

durante alguns momentos da intervenção, que pode estar relacionado tanto ao 

impacto causado a partir dos novos conhecimentos obtidos, como as 

divergências de opiniões ou até mesmo devido à falta de atenção diante do 

exposto.  

  Assim, percebe-se a importância de inserir discussões como estas em nossa 

prática docente, visando a disseminação de posicionamentos críticos em sala de 

aula, buscando não legitimar posturas apregoadas pelo sistema hegemônico. Não 

perdendo de vista que o processo de transformação da sociedade não se dará de 

forma espontânea, por isso, faz-se necessário assumirmos “posturas 

revolucionárias que nos engajam no processo radical de transformação do 

mundo” afinal, “mudar é difícil mas é possível” (FREIRE, 1996, p.31). 

 Finalizamos o encontro dialogando sobre o minicurso que seria oferecido 

pelos licenciandos, aos estudantes do ensino fundamental 2 em diferentes escolas 

da educação básica, como uma das atividades da disciplina MPECN. Também 

mencionamos as atividades do encontro posterior, para que os licenciandos 

pudessem definir os grupos e temáticas que seriam trabalhadas no minicurso, 
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além disso, sugerimos que refletissem sobre a possibilidade de dialogar as 

questões socioambientais com seus respectivos temas.  

 

5º Encontro: Elaboração dos planos do minicurso 

 

Após ricas discussões nos encontros anteriores com os licenciandos, 

buscamos direcionar esse momento à elaboração do planejamento do minicurso, 

no qual dialogamos sobre sua estrutura (que deveria apresentar carga horária de 

20 horas) e também sobre questões mais práticas, como a escolha da escola (que 

foi decidida pelos licenciandos), público a ser atendido, que nesse caso foram os 

alunos do ensino fundamental 2 e sobre a distribuição dos licenciandos em 6 

grupos. 

 Decididos os grupos, apresentamos alguns eixos temáticos como 

sugestões a serem trabalhados no minicurso, foram eles: ambiente e saúde; 

educação e gestão dos recursos hídricos; produção, consumo e resíduos sólidos; 

sexualidade gênero e ambiente; ciências naturais em diálogo com as questões 

socioambientais e educação, cidadania e sustentabilidade. Vale salientar que 

estas foram apenas proposições, tendo em vista que a escolha dos temas 

permaneceram sob responsabilidade de cada grupo. 

 Durante a construção dos planos do minicurso buscamos estabelecer uma 

interação constante com os grupos a fim de contribuir no processo de diálogo 

entre as questões socioambientais e seus respectivos temas. A relação dialógica 

entre licenciandos e pesquisadora também foi fundamental, ao permitir uma 

busca mútua e permanente por formas dinâmicas de desenvolvimento do 

minicurso. Por isso, faz-se necessário enfatizar que “o verdadeiro diálogo não 

pode existir se os que dialogam não se comprometem com o pensamento crítico” 

(FREIRE, 1980, p.84) e com o desejo de transformação de realidades excludentes 

na sociedade. 

  Alguns apontamentos foram realizados pelos grupos durante esse 

encontro que nos levaram a perceber a importância da proposta de estágio em 

EA, visto que ainda constatamos um certo grau de dificuldade por parte dos 
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licenciandos em perceberem as questões socioambientais em sua amplitude. 

Fator este observado a partir das inferências de alguns grupos, como podemos 

constatar nas linhas que se seguem. 

Os licenciandos de um dos grupos nos informa sobre o anseio em trabalhar 

no minicurso a EA como tema principal, contudo solicitou nossa ajuda para a 

seleção de assuntos que poderiam estar sendo abordados dentro dessa temática. 

Mencionamos sobre a possibilidade de abordarem acerca do consumismo 

desenfreado, a produção em larga escala de alimentos e a sua má distribuição no 

Brasil. A equipe também sugere a inserção de discussões sobre os resíduos 

sólidos e desenvolvimento de práticas de reciclagem com os alunos. Os alertamos 

sobre a importância de não focar apenas em questões isoladas, como a coleta 

seletiva, construção de objetos com materiais reciclados, etc., visto que a restrição 

nessas questões pode reduzir o debate a práticas comportamentais sem levar em 

consideração o “sentido ideológico da reciclagem” e reflexões que visem a 

“mudança dos valores culturais que sustentam o estilo de produção e consumo 

da sociedade moderna” (LAYRARGUES, 2002, p.1). 

 Mais um grupo solicitou nosso auxílio afirmando o interesse em discutir 

sobre Aedes aegypti. A pretensão era trabalhar com os mitos e verdades sobre o 

mosquito, contudo ao percebermos as dificuldades dos licenciandos em dialogar 

o tema com as questões socioambientais, fizemos algumas provocações afim de 

mobilizar os licenciandos quanto as demandas inerentes a temática, como: o 

compromisso das autoridades em oferecer serviços de infraestrutura com mais 

eficiência nas comunidades em situações de riscos, a falta de saneamento básico 

nos bairros periféricos e a sua influência no processo de proliferação do 

mosquito.  

É compreensível as dificuldades que foram sendo suscitadas pelos 

licenciandos, tendo em vista que o modelo de sociedade no qual estamos 

inseridos advoga justamente essa forma fragmentada de percebermos a educação 

e a realidade, sem criarmos interconexões entre um contexto e outro. Pensando 

nisso, enquanto mediadores desse processo, temos a tarefa de criar alternativas 
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junto aos licenciandos para que a ação planejada aconteça, sem obstaculiza-las, 

visto que este já é o papel daqueles que oprimem (FREIRE, 1987). 

 Também dialogamos com o grupo que optou como tema: A botânica em 

diálogo com as questões socioambientais que a princípio, vinha debatendo sobre 

questões morfológicas e fisiológicas das plantas. Contudo, levantamos sugestões 

que tornasse possível abarcar, por exemplo, sobre o desmatamento da flora e os 

interesses econômicos que há por trás desse processo. Falamos também que 

poderiam levantar debates sobre os agrotóxicos e seus efeitos nas plantações. 

 Percebemos esse pouco diálogo com as questões socioambientais também 

no grupo que teve como tema: A conservação da herpetofauna: Squamatas. Os 

licenciandos demonstraram maior interesse em debater sobre alternativas 

didáticas que possibilitassem a ludicidade durante os encontros, por isso a 

aspiração do grupo era expor exemplares das espécies de animais que seriam 

abordadas durante o minicurso. Inferimos que poderiam retratar sobre espécies 

extintas e os prováveis motivos por trás dessas extinções, que vão desde a caça 

predatória a interferências de grupos dominantes que comercializam as espécies 

em nome do lucro. 

 Vale ressaltar que nossa intenção em sugerir aos grupos questões que 

poderiam estar dialogando com seus respectivos temas, não se deu por 

querermos privá-los de fazer as escolhas que proporcionaria o diálogo com as 

questões socioambientais, mas, por compreendermos que como aborda Freire 

(1980, p.80) “o educador humanista revolucionário não pode esperar que esta 

possibilidade se apresente. Desde o início seus esforços devem corresponder com 

o dos alunos para comprometer-se num pensamento crítico e numa procura da 

mútua humanização”. 

 Mais um grupo nos convidou à dialogar, destacando que iriam abordar 

como tema: sexualidade, gênero e ambiente. Os licenciandos retratam sobre a 

importância de pensar a escola enquanto meio ambiente, já que este não se limita 

a áreas verdes, com animais, etc. A partir desse diálogo percebemos a autonomia 

do grupo ao tratar tais questões, fator este que demonstra também o cuidado que 

tiveram em dialogar a EA com temáticas que tende a romper com a esfera 
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biologizante da EA. Enfatizamos essa autonomia do grupo devido aos “tabus” 

que há por trás da temática sexualidade que muitas vezes cria resistência em 

alguns educadores para abordar sobre o tema. Por isso, a atitude desse grupo em 

fazer determinadas escolhas, “representa uma busca e um aprendizado 

contínuos, uma abertura à compreensão e à reconstrução contínua da própria 

identidade profissional” (CONTRERAS, 2002, p.199) que vai se constituindo 

gradualmente. 

 Antes de encerrarmos o encontro outra equipe afirma que até o momento 

pretendiam dialogar sobre os aspectos sociobiológicos da água, porém, apontam 

que o tema poderia vir a sofrer algumas alterações. Os componentes do grupo 

tratam da temática de forma crítica, demonstrando preocupação com a possível 

escassez da água e com os interesses políticos, econômicos e sociais que 

envolvem essa temática. 

 Durante esse encontro foi possível perceber o empenho dos grupos em 

tentar dialogar as questões socioambientais com os temas escolhidos para serem 

tratados no minicurso, entretanto, alguns discentes ainda demonstraram 

dificuldades em estabelecer este diálogo. Acreditamos que esta dificuldade pode 

estar relacionada com o curto período de tempo da intervenção ou até mesmo ao 

pouco contato que alguns demonstram ter sobre a EA em seu cotidiano. Contudo, 

avaliamos esses segundo momento como de extrema importância para a 

realização do 3ºMP, quando os licenciandos materializaram o que tinha sido 

dialogado durante a Organização do conhecimento. 

 

3º MP: Aplicação do conhecimento  

 

Nesse terceiro momento buscamos verificar como os licenciandos se 

apropriaram dos conhecimentos que foram problematizados nos momentos 

anteriores. Para tanto três etapas foram desenvolvidas para que pudéssemos 

melhor compreender as nuances por trás dessa apropriação: Apresentação do 

plano do minicurso durante o 6º e último dia da intervenção, observação dos 

licenciando durante o minicurso nas escolas e análise do relatório de estágio, 
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entregue no final da disciplina. Vale salientar que traremos apenas recortes de 

cada momento, a fim de evitar a exaustão da análise dos dados. 

 

6º Encontro: Apresentação do plano do minicurso 

 

O professor que compreende a sua prática docente enquanto compromisso 

social, busca desenvolver suas atividades partindo da organização e do 

planejamento na tentativa de construir estratégias que contribuam para o 

processo de ensino/aprendizagem dos estudantes. Por isso acreditamos que o 

ato de planejar, ainda que os educadores ainda estejam em fase de formação 

inicial, se configura como fundamental para que estes se compreendam “como 

autores, que exercem sua autonomia de pensar, de propor e de dispor 

coletivamente as condições objetivas e materiais para que a utopia da educação 

se realize” (PIMENTA; LIMA, 2009, p.173). 

Pensando nesse compromisso necessário principalmente durante o estágio 

de regência, que é quando o licenciando dá seus primeiros passos em direção a 

profissão docente, traremos para o campo da análise alguns recortes da 

apresentação do plano de estágio em forma de minicurso dos licenciandos que 

ocorreu durante o 6º encontro da intervenção. 

Iniciamos as apresentações com o grupo que teve como tema: 

“Sexualidade, Gênero, Relações Étnicos-Raciais e Ambiente” e como objetivo: 

“Descontruir conceitos a respeito da temática sexualidade, gênero relações 

étnicos raciais e ambiente, a fim de promover reflexões sobre preconceitos 

naturalizados, saúde pública e comportamentos socioambientais.” Durante a 

apresentação os licenciandos demonstraram clareza e apropriação quanto ao 

tema escolhido, como podemos constatar na fala da Lic. Q: 

 
Essa relação de ambiente, a gente tá querendo trazer o conceito 
de meio ambiente de forma mais ampla, desconstruir aquela 
visão de que ambiente é somente a questão do natural, de não 
derrubar as árvores, queremos que eles comecem a enxergar que 
o ambiente não está somente reduzido a isso, até a escola é o meio 
ambiente onde eles estão inseridos (Lic Q). 

 



107 

 

A fala da licencianda sugere que o grupo percebe o real sentido do que 

vem a ser meio ambiente, não o limitando a ideia do “verde”, dos rios, fauna, 

flora, etc. Visão esta que podemos dizer que ancora-se na vertente crítica da EA, 

que concebe o meio ambiente em sua totalidade, levando em consideração a 

relação sociedade/natureza em meio aos conflitos inerentes a suas interações.   

Segundo Carvalho (2008) precisamos trocar “nossas lentes” quanto a 

concepção de meio ambiente, a fim de percebê-lo em seu processo dinâmico e em 

consonância com as questões socioambientais, desprezando essa visão ingênua 

que reduz o seu verdadeiro sentido. Desse modo, essa compreensão do meio 

ambiente abordada pelos licenciandos nos leva a crer, que estes o percebe em sua 

complexidade e amplitude, fator este, visível em um dos encontros do 

planejamento: 

 

Conteúdo: Saúde para sexualidade e os direitos igualitários à 
saúde pública para todas/os; 
Objetivo: Expor e discutir os meios de contágios de IST’s, 
métodos de prevenção e o acesso a saúde por todas/os; 
Reconhecer o ambiente como bem comum de direito a todas/os 
e refletir o acesso igualitário aos recursos públicos; 
Metodologia/Estratégias didáticas: Dinâmica “Práticas Sexuais 
e Risco de Contágio de IST’s”; Dinâmica; “Semáforo das IST’s: 
Sinal Amarelo para os riscos”; Discussão sobre o uso da 
camisinha feminina e masculina e a polêmica da vacina contra 
HPV (Elaboração da equipe) 

 

O tema e o objetivo do referido encontro evidencia uma visão crítica da 

realidade ao passo que sugere a igualdade de direitos, quanto ao ambiente e a 

saúde pública que deve ser ofertada a todos, corroborando com o que pressupõe 

o Art. 196 da constituição brasileira que assegura que, 

 

a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação(BRASIL, 2012, p 116). 
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Outro ponto interessante, são as diferentes estratégias utilizadas para 

facilitar a compreensão dos alunos, visto que falar de sexualidade ainda é um 

tema delicado a ser trabalhado nas escolas devido aos tabus existentes por trás 

da discussão. 

O segundo grupo a se apresentar escolheu como temática: “Resíduos 

sólidos e a escola”. O objetivo do minicurso foi: “Propor debates e atividades que 

possibilitem a reflexão dos estudantes acerca das possíveis soluções para os 

problemas relacionados a geração de resíduos sólidos.” 

Os licenciandos da Equipe também demonstraram domínio ao apresentar 

o planejamento e facilidade em dialogar o tema com as questões socioambientais, 

fator este que pode estar relacionado a aproximação prévia com a EA por parte 

da maioria dos integrantes do grupo, já que em seus Trabalhos de Conclusão de 

Curso já vinham tratando sobre EA. 

Durante o 2ºMP alertávamos os licenciandos quanto a importância de não 

resumir a discussão sobre resíduos sólidos à reciclagem, visto que “a questão do 

lixo é um problema de ordem cultural” (LAYRARGUES, 2002 p.3) que traz em si 

a cultura do consumismo, difundida e intensificada pela ideologia hegemônica. 

Por isso, um fator positivo do grupo foi a preocupação em debater também sobre 

a necessária redução do consumo, alertando ainda sobre os grupos empresariais 

envolvidos nesse processo, conforme pode ser constatado no planejamento do 

encontro a seguir: 

 

Conteúdo: Produção e consumo dos resíduos sólidos; 
Objetivos: Refletir e discutir sobre a produção demasiada de 
produtos e seus resíduos e quais as consequências dessas 
produções desenfreadas de industrias e latifundiários para a 
natureza; 
Metodologia/Estratégias didáticas: Dinâmica da sala suja com 
lixo, com o intuito de gerar reflexões acerca dos impactos 
provocados pela produção e consumo de resíduos sólidos; Aula 
dialogada, através de leitura de texto e apresentação de slide 
sobre o tema (Elaboração do grupo). 
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O grupo também investe em alternativas didáticas a serem trabalhadas 

durante o minicurso que vão desde leituras de textos, a exibição de 

documentários e trabalhos em grupos, buscando envolver os estudantes no 

processo intensivo de troca de conhecimentos sobre tais abordagens. 

A terceira equipe a se apresentar teve como tema: “Aedes Aegypit”, e 

como objetivo principal: “Abordar sobre o mosquito Aedes Aegypit, abrangendo 

todos seus aspectos desde o ciclo de vida até as doenças que podem transmitir”.   

 Como é de conhecimento de todos, as discussões em torno do mosquito 

tem se intensificado consideravelmente nos últimos tempos, devido a sua 

capacidade em transmitir o vírus de diferentes doenças.  Nesse sentido, 

acreditamos que várias questões podem ser debatidas acerca do assunto, desde 

o que concerne à saúde pública às questões ambientais e sociais, já que o próprio 

descuido com o ambiente pode ser atrativo para o mosquito. Pensando dessa 

forma, percebemos que o grupo apresentou certa dificuldade em dialogar o tema 

com a EA. Para corroborar com essa afirmação, trazemos o recorte de um dos 

encontros: 

  

Assunto:  Ambientes e condições que favorecem a reprodução 
do mosquito. Onde o mosquito se reproduz?  Qual o melhor 
ambiente para sua reprodução? Índice de poluição no ambiente 
aumenta a proliferação do mosquito?  Desova: Quanto tempo?  
Desova: Onde?  Quantos indivíduos uma fêmea de Aedes 
Aegypti pode gerar? 
Objetivo:  Proporcionar aos alunos um maior conhecimento a 
respeito das ações do mosquito Aedes Aegypti; 
Metodologia/Estratégias didáticas: Aula expositiva dialogada; 
jogo de perguntas e respostas. O grupo que fizer o maior número 
de pontos será o vencedor(Elaboração do grupo). 

 

Podemos observar que a equipe levanta a discussão sobre poluição do 

meio ambiente, contudo as questões críticas que há por trás da poluição não são 

tratadas com profundidade. Daí a necessidade de “evitar as leituras superficiais 

e simplificadoras da realidade” (LOUREIRO,2006, p16) para que assim não sejam 

realizadas práticas inconsistente que pouco contribuem para o processo de 

transformação da sociedade.  
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Destacamos também a estratégia didática utilizada, que embora traga a 

possibilidade de interação entre os estudantes, ao mesmo tempo, pode provocar 

o espírito de competitividade entre eles, caso não traga em si a perspectiva de 

humanização, respeito e coletividade. 

O quarto grupo a se apresentar trouxe como tema: “Conservação da 

Herpetofauna: Squamatas”, o objetivo do minicurso foi: “Permitir aos alunos 

relacionar seus conhecimentos prévios com os assuntos de Biologia, permitindo 

conhecer a natureza e os seres vivos presentes e assim possibilitando ao 

educando compreender a importância da preservação para manutenção da vida 

no planeta.” 

Uma questão que nos chamou atenção quanto ao grupo, foi a escolha de 

uma escola do campo para realização das atividades, visto que para os 

licenciandos o tema estaria mais próximo da realidade dos estudantes situados 

nessa localidade, já que possivelmente estes teriam um maior contato com as 

espécies que fazem parte dessa ordem que é representada por lagartos e 

serpentes. 

Destacamos abaixo o planejamento de um dos encontros do minicurso do 

grupo: 

 
Conteúdo: Importância ecológica dos Squamatas, espécies 
ameaçadas de extinção e os fatores (humanos ou naturais) que 
influenciam na extinção, desde urbanização e degradação 
ambiental. 
Objetivo: Enfocar a importância das serpentes, lagartos e 
anfisbenas (Squamata) na natureza. 
Metodologia/Estratégias didáticas: Roda de conversa com os 
alunos, debate com a formação de 2 grupos: fatores de extinção 
x medidas mitigadoras 

 

Como é possível constatar, a equipe traz as questões socioambientais de 

forma sutil nesse encontro, contudo, apontam para formas dinâmicas de se 

trabalhar o tema, fator este que não está distante das discussões que o campo de 

disputa contra-hegemônico realiza, já que busca-se também essa relação 

dialógica entre os sujeitos ao trazê-los, por exemplo, para uma roda de conversar 

e instigá-los a expor suas opiniões e percepções frente a temática proposta. 
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O quinto grupo a se apresentar teve como tema: “Água: Aspectos Sócias, 

Culturais e Políticos na Caatinga”, como objetivo, buscaram: “Despertar o senso 

crítico nos alunos de forma a envolvê-los em discussões ambientais vigentes”. 

O grupo demonstrou grande maturidade ao tratar da temática e o cuidado 

em não trazer a EA como mais um tema a ser inserido nas aulas. Também 

demonstraram interesse em saber as concepções prévias dos estudantes para 

posteriormente dar início ao minicurso, fator este perceptível na fala de uma das 

componentes do grupo: 

 

A gente sempre quando pensa em caatinga pensa logo na seca de 
tudo e que está acabando água, mas a gente quer ouvir o que os 
alunos tem ideia sobre isso (Lic R). 

 
 

Destacamos ainda outro ponto que merece a nossa atenção, os 

licenciandos atentaram-se para a contextualização da temática escolhida 

retratando sobre sua história, ou seja, como já vínhamos dialogando no capítulo 

1, não compreende-se bem o presente se não conhecemos os processos históricos 

que estão envolvidos por trás de determinada situação.  Como exemplo, 

trazemos o planejamento do primeiro dia de minicurso do grupo: 

 

Conteúdo A história da água, Contexto político e sociologia em 
que a água está envolvida 

Objetivo Levar os alunos a conhecer a história e a política por 
trás do que se conhece sobre água 

Metodologia/Estratégias didáticas: Análise da canção Asa 

Branca; será explanado o uso da água em um contexto histórico, 

na indústria, e quais os conflitos existentes; júri no qual os alunos 

terão uma situação problema que os coloquem como biólogos em 

situação de resolver; será exibido um episódio do programa Tom 

da caatinga (Elaboração do grupo). 

 

Nos chama a atenção a autonomia do grupo ao optar pelo 

aprofundamento em discutir sobre a temática escolhida que além de retratar os 

aspectos históricos, também sugere uma discussão retratando sobre o campo 

político de disputa inerente a questão da água. Essa imersão é de extrema 
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importância tendo em vista que “quanto mais as massas populares desvelam a 

realidade objetiva e desafiadora sobre a qual eles devem incidir sua ação 

transformadora, tanto mais se “inserem” nela criticamente” ( FREIRE, 1987, p.40). 

O sexto e último grupo a apresentar o planejamento do minicurso abordou 

sobre o tema: Botânica em Diálogo com as Questões Socioambientais. Diferente 

dos demais grupos, este não apresentou o objetivo geral, contudo buscaram 

trazer elementos importantes para serem dialogados durante os encontros, como 

podemos observar: 

 

Conteúdo: Reprodução sexuada em plantas com flores; Como 
surgem as sementes. Utilização substâncias químicas 
(agrotóxicos) para o plantio e suas consequências para a saúde e 
meio ambiente; 
Objetivo: Visualizar as estruturas reprodutivas das plantas com 
flores Compreender as funções das estruturas; Efeito dos 
agrotóxicos às plantas e a saúde Preservação; 
Metodologia/Estratégias didáticas: Aula expositiva dialogada; 
Aplicar as práticas 6 e 10 do manual; Mostrar vídeo sobre a 
reprodução das plantas; Observação do feijão e anotações 
(Elaboração do grupo). 

 
 

Nesse encontro o grupo consegue trazer o debate para um campo mais 

amplo que ultrapassa a esfera específica da botânica, quando além de 

desenvolver um diálogo sobre agrotóxicos traz também as consequências da sua 

utilização, contudo, percebe-se que a abordagem ainda é tímida, já que não são 

destacados os aspectos políticos, econômicos e sociais que estão imbricados na 

discussão sobre agrotóxicos. 

Finalizamos o encontro refletindo sobre alguns trechos do livro: 

“Pedagogia da Autonomia: Saberes necessário à prática educativa” que tem 

como autor Paulo Freire (1996). A escolha do livro para discussão se deu por 

acreditarmos que o ser professor deve estar assentado em ações e 

posicionamentos que potencializem uma relação dialógica entre 

educador/educando visando prezar pelo protagonismo de ambos e pela tomada 

consciente de decisões dentro e fora das instituições de ensino. Por isso, a 

intenção em trazer essa discussão para este encontro foi justamente na tentativa 
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de problematizar questões que ultrapassam a grade curricular que deve ser 

cumprida durante o estágio, ou seja, tentamos suscitar as situações, valores e 

percepções que circundam o ser educador e o ser educando. 

Desse modo, destacamos duas falas dos estudantes acerca dos trechos 

retirados do referido livro. A Lic. E, comenta sobre o trecho intitulado:  Ensinar 

exige tomada consciente de decisões, já o Lic. S discorre sobre o fragmento: 

Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível, conforme podemos 

observar: 

 
Ensinar exige respeito, ele diz que o mesmo ensino que a gente 
dá na escola pública deve ser dado na privada, lutando sempre 
pra tá levando uma boa educação. (Lic. E) 

 
Ele fala que a gente não tem que se tornar puro objeto do meio 
que vai mudando e a gente vai ficando pra trás, a gente tem que 
fazer parte dessa mudança e tem que acreditar que é possível 
intervir na realidade e ter uma eficiência nessa mudança. (Lic. S) 

 

Ratificando a fala da Lic E, resgatamos as palavras de Freire, que afirma: 

“O que devo pretender não é a neutralidade da educação mas o respeito, a toda 

prova, aos educandos, aos educadores e às educadoras” (1996, p.42). Como 

aponta Freire, o educador comprometido com o seu papel transformador na 

sociedade toma partido frente as situações de injustiças, não limitando sua 

atuação, tampouco sendo incoerente frente as diferentes realidades do ensino 

tanto nas escolas públicas quantos nas particulares. Outro ponto importante é 

acerca do que nos traz o Lic. S sobre o pensamento de Freire, que nos alerta 

quanto ao nosso papel na sociedade, nos incentivando a não perdermos a 

esperança de que a transformação é possível.  

Encerramos a intervenção, contudo, permaneceu o sentimento de 

continuidade, por compreendermos que as problematizações sobre EA não 

ficariam restritas aos muros da universidade. Fator este que intensifica nossas 

esperanças na educação enquanto instrumento de mudança e assim como 

discorre Soares (2012) de maneira sublime, acreditamos que: 
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 A educação é um processo coletivo e a formação decorre da 
articulação necessária de vozes e vontades, da dinâmica social 
implicada na construção conjunta, no posicionamento e no 
questionamento dos sujeitos no processo de ensinar e aprender 
de superação de obstáculos e limites que desafiam as 
transformações necessárias (p. 62). 

 

Desse modo, falar em EA numa perspectiva transformadora é ter várias 

vozes que ecoam o mesmo som para denunciar as injustiças sociais que estão por 

trás da degradação do meio ambiente, tendo a certeza de que quando nos 

unirmos verdadeiramente e todos compreenderem seu papel na sociedade, será 

possível intensificar a luta por uma sociedade democrática, igualitária e solidária. 

 

Observação durante o minicurso 

 

Conforme aponta Pimenta e Lima “a profissão docente é uma prática 

social, ou seja, como tantas outras, é uma forma de se intervir na realidade social, 

no caso, por meio da educação que ocorre, não só, mas essencialmente nas 

instituições de ensino” (2005/ 2006, p.11). Por isso compreendemos a 

importância do estágio não ser descontextualizado da realidade na qual o futuro 

professor estará inserido, visto que ser professor ultrapassa a dimensão 

curricular de mera transmissão de conhecimentos já que se tem na educação um 

forte instrumento de transformação.  

Observar os licenciandos durante o minicurso com os estudantes do 

ensino fundamental 2, nos possibilitou perceber as diferentes formas de 

apropriação das questões socioambientais, bem como a autonomia dos 

licenciandos para materializar o que anteriormente fora problematizado durante 

a intervenção. 

Levando em consideração que a carga horária do minicurso foi de 20 

horas, optamos por observar apenas um encontro de cada grupo, visto que, por 

muitos terem sido realizados no mesmo horário, seria inviável a observação 

durante todos os encontros. Também é importante destacar que a nossa intenção 

com essa observação foi justamente analisar se os licenciandos materializariam 

no estágio as questões que foram problematizadas durante a intervenção, no 
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sentido de dialogar a EA com seus respectivos temas. Sendo assim, traremos 

alguns apontamentos importantes do que observamos em cada grupo. 

O primeiro grupo a ser observado - Aedes aegypti -  nos surpreendeu 

devido aos avanços consideráveis durante a materialização do minicurso, visto 

que durante o 2º MP o grupo expressava certa dificuldade em dialogar as 

questões socioambientais com o respectivo tema. Na aula dialogada, por 

exemplo, diversas associações foram mobilizadas como: a ligação da poluição 

com a proliferação do mosquito, a influência da falta de saneamento básico e a 

importância do repasse de verbas do governo para garantir assistência a 

população.  A partir dessa observação começamos a perceber não apenas o 

diálogo com a EA, mas também, a interface entre Universidade e escola sendo 

efetivado. 

Pensando nesse avanço que o grupo teve de um MP para o outro, Soares 

(2012) nos leva a refletir sobre a experiência formativa, que assim como o autor 

bem coloca, não é imediata, ou seja, “ela é mediatizada pelo tempo de 

enfrentamento do sujeito com a apropriação subjetiva da cultura, com seu esforço 

individual e com a ajuda de outros sujeitos” (SOARES, 2012, p.59).  

O segundo minicurso a ser observado foi o grupo: Botânica em Diálogo 

com as Questões Socioambientais. Percebemos que inicialmente a aula foi restrita 

a questões morfológicas da botânica, e posteriormente as licenciandas realizaram 

um jogo de perguntas e resposta, no qual as perguntas também não envolviam 

as questões socioambientais contudo, uma característica interessante da equipe 

foram as ilustrações utilizadas para facilitar a compreensão dos estudantes, o 

grupo além de levar imagens, também apresentou uma planta feita com 

materiais recicláveis para que fosse possível a compreensão das estruturas.  

No segundo momento do encontro o grupo discutiu sobre os efeitos dos 

agrotóxicos para os humanos e as demais espécies. As discussões por parte dos 

partícipes do minicurso não foram incisivas a princípio, porém, ao serem 

exibidas charges fazendo menção a quantidade de agrotóxicos nos alimentos, 

sobre o extermínio do pobre e sua relação com o agronegócio, e imagens de rios 
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poluídos, os estudantes conseguiram fazer associações com a realidade na qual 

compreendiam estar inseridos. 

O terceiro grupo observado: Resíduos sólidos e a escola, também 

conseguiu materializar o planejamento que fora construído durante a 

intervenção. Os licenciandos inclusive, desenvolveram atividades em grupos, 

estimulando os estudantes a participarem de forma mais ativa do minicurso. No 

encontro observado os licenciandos aproveitaram para falar sobre o 

consumismo, a utilização de mão de obra barata por grandes marcas e sobre a 

construção de hidrelétricas, que além de devastar grande parte da natureza, 

retiram populações inteiras de suas comunidades. 

O grupo investiu em alguns mecanismos para serem trabalhados no 

minicurso, fator este que além de promover a interação entre os participantes, 

demonstra a autonomia dos licenciandos em optar por diferentes estratégias 

didáticas e o cuidado em elaborar encontros dinâmicos.   

Soares (2012), apoiado nos pressupostos de Giroux (1997) aponta que os 

professores devem buscar “tornar o político mais pedagógico” na tentativa de 

refletir sobre práticas pedagógicas que incorpore nos estudantes uma percepção 

crítica da realidade e sobre seu protagonismo frente as mudanças necessárias 

para que tenhamos uma sociedade melhor para todos. O Autor também fala 

sobre a necessidade de “tornar o pedagógico mais político” que, 

 

[...] implica em inserir os objetivos do ensino e a escolarização 
mais ampla na esfera política, das controvérsias, dos dilemas e 
da necessidade de um repensar a respeito da escola, da sociedade 
e da humanidade que queremos reconstruir e com que queremos 
viver. Implica em utilizar diferentes modalidades didáticas, 
recursos, tipos distintos de avaliação, abordagens metodológicas 
alternativas sobre os processos de ensino-aprendizagem de 
conceitos, visando auxiliar os sujeitos na tomada de consciência 
das lutas e comprometimentos necessários para as 
transformações individuais e sociais (SOARES, 2012, p. 68/69). 

 

Por isso, embora alguns grupos não tenham compreendido estritamente a 

dimensão política dos seus temas e conteúdos compreendemos como de extrema 

importância as diferentes estratégias que foram utilizadas pelos grupos, que 
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mostraram-se preocupados em contextualizar as temáticas que vinham sendo 

abordadas, expressando compromisso e respeito frente ao direito dos estudantes 

de compreender o conteúdo problematizado, levando em consideração as 

diferentes percepções de mundo presentes em sala de aula.  

 O minicurso: Água: aspectos sociais, culturais e políticos na caatinga, 

também apresentou aspectos riquíssimos com problematizações condizentes 

com a realidade. No início do encontro o grupo já demonstrava dinamicidade ao 

resgatar as lembranças dos estudantes acerca dos assuntos abordados na aula 

anterior a partir de desenhos feitos no quadro. Houve também a exibição do 

documentário “Tom da caatinga” que rendeu discussões acerca da importância 

do bioma e da grande biodiversidade presente na caatinga, as licenciandas 

também cantaram a Música “Asa Branca” de autoria de Luiz Gonzaga e 

Humberto Teixeira, que retrata a história da seca no Nordeste do Brasil.  

Outro fator destacado pelo grupo é sobre a migração de grande parte da 

população da caatinga para os centros urbanos em busca de melhores condições 

de sobrevivência.  Também retratam sobre o significado da água para as 

diferentes religiões enquanto símbolo de pureza, trazendo como exemplo a 

religião cristã que utilizada a água para o batismo. 

Ainda nesse encontro os licenciandos sugeriram outras alternativas 

didáticas como construção de tirinhas e jogos de carta sobre o assunto abordado, 

envolvendo assim os estudantes no processo. 

O quinto grupo a ser observado que teve como tema: “Sexualidade, gênero 

e ambiente” nos fez refletir sobre o real sentindo de pensar a EA a partir da 

realidade dos sujeitos, tendo em vista que um dos desafios das licenciandas foi 

com relação a falta de salas para a realização dos encontros. Fator este que não 

impediu o bom desempenho do minicurso, já que o mesmo ocorreu em diferentes 

espaços da escola, demonstrando a autonomia das licenciandas em não limitar a 

sua realização a um determinado ambiente. 

No encontro que estivemos presentes as licenciandas abordaram sobre a 

concepção de corpo e como este situa-se no ambiente. Para levantar a discussão 

as licenciandas fizeram uso de imagens de diferentes personalidades na tentativa 
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de mobilizar os estudantes quanto ao que compreendiam como gosto pessoal e 

construção cultural. Os estudantes em sua maioria deram respostas que 

correspondem a visão de beleza a partir dos padrões impostos pela mídia que 

parte do “estereotipo perfeito”. O que demonstra o quanto somos influenciados 

pelos meios de comunicação que dita o que temos que usar, comer, ter e ainda o 

que devemos ser. Fator este que tem forte ligação com o consumismo 

desenfreado, já que devido a nossa insatisfação pessoal nos sentimos cada dia 

mais obrigados a nos aproximar desse padrão de beleza, o que nos leva a comprar 

objetos que na maioria das vezes não precisamos e ainda, com o dinheiro que não 

temos.  

Conforme aponta Miranda (2010) confundimos a conquista do corpo 

perfeito com o sentimento de felicidade e bem estar, o que possivelmente poderá 

gerar grandes frustações, já que constantemente os padrões de beleza vão sendo 

modificados e o que hoje é belo, futuramente pode ser considerado como “fora 

de moda”. Com isso, “quem lucra com essa inversão das prioridades humanas é 

a milionária indústria da beleza” (2010, p.2). 

Ainda nesse encontro foram utilizados documentários fazendo referência 

as diferentes formas de discriminação, gerando ricas discussões, inclusive, sobre 

como nossos corpos estão inseridos no ambiente, já que como afirmam as 

licenciandas cada indivíduo tem construções pessoais e formas particulares de 

interagir com o meio. 

O interessante do grupo foi a compreensão de que falar sobre as questões 

socioambientais não se restringe a incluir, por exemplo, em uma aula sobre 

gênero questões relacionadas a degradação do meio ambiente de forma 

desconectada, mas em trazer para discussão os fatores sociais, culturais, políticos, 

econômicos e ambientais que são inerentes ao debate. 

O sexto grupo a ser observado: Conservação da Herpetofauna: Squamatas, 

dialogou com os estudantes da escola do campo sobre serpentes, durante o 

último encontro do minicurso. Os licenciandos conduziram as atividades de 

forma coerente, resgatando a princípio, os conhecimentos prévios dos alunos. O 

interessante, foi a valorização dada a esses saberes provenientes das vivências 
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anteriores dos participantes que, citavam nomes populares de animais e 

contavam histórias relacionadas a determinadas espécies. Conforme Freire nos 

alerta é preciso respeitar os saberes com os quais os estudantes chegam a escola, 

levando em consideração que não basta apenas respeitá-los, é preciso “discutir 

com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino 

dos conteúdos” (1996, p. 15).  

Portanto, observar os licenciandos durante o minicurso foi de 

fundamental importância para que pudéssemos perceber o modo como cada um 

se apropriou das questões socioambientais problematizadas durante a 

intervenção, levando em consideração que não atribuímos esses conhecimentos 

apenas a esse processo, mas como uma soma com as vivências anteriores nos seus 

processos formativos. 

Sabemos contudo, que as contradições não podem ser descartadas, como 

o fato de alguns licenciandos terem se apropriado de forma mais profunda das 

questões socioambientais que outros, fator este, que pode estar relacionado a 

diversas questões como: o contato prévio que alguns já tinham com a EA que 

possibilitou um olhar mais crítico sobre tais questões; por outro lado, a não 

compreensão de alguns enquanto seres inacabados, condição esta que não 

permite nos vermos enquanto oprimidos, implicando inclusive, na busca real da 

transformação da sociedade; a não participação de forma efetiva durante a 

intervenção ou até mesmo falhas que podem ter sido cometidas durante o 

processo, não atingindo a todos da mesma forma.  

Estas são hipóteses que não podem ser descartadas, porém de modo geral 

foi visível o empenho dos grupos em estar dialogando seus temas com as 

questões socioambientais, independentemente da dimensão utilizada por cada 

um. Fator este que nos leva a crer na importância de intensificamos propostas 

como estas durante o estágio supervisionado dos cursos de licenciatura, que 

consigam desenvolver interfaces entre a universidade e a escola, entre os 

conhecimentos acadêmicos e os conhecimentos prévios dos estudantes, entre as 

questões socioambientais e as diversas abordagens curriculares. 
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Relatório de Estágio 

 

Além de observar como os professores em formação atuaram durante o 

minicurso e como materializaram o diálogo entre as questões socioambientais e 

seus respectivos temas, também sentimos a necessidade de perceber quais 

impressões ficaram após a conclusão de todo o processo. Por isso como última 

etapa dos 3MP trouxemos para o campo da análise o relatório final do estágio, 

entregue por cada licenciandos da disciplina, embora o minicurso tenha sido em 

grupo. 

Entendemos o relatório de estágio como um rico instrumento de coleta de 

informações que nos possibilitou melhor compreender as impressões dos 

licenciandos quanto a experiência vivenciada durante esse contato com o 

contexto educativo e com a sala de aula. Por isso, traremos recortes de alguns 

relatos que poderão nos servir de base para percebermos os reflexos da Proposta 

de Estágio em EA na formação dos futuros professores. 

  A princípio citaremos relatos de duas licenciandas do mesmo grupo no 

intuito de demonstrar as diferentes visões suscitadas para tratar de questões 

semelhantes, mas que se expressam de forma distinta. A Lic. I discorre sobre a 

dificuldade em relacionar o tema com as questões socioambientais, de 

contrapartida a Lic. E fala sobre a facilidade em realizar esse diálogo: 

 

Uma dificuldade encontrada durante a elaboração foi relacionar 

a educação ambiental com os conteúdos específicos de botânica 

com a realidade dos alunos. O curto período de tempo limitou o 

aprofundamento no conteúdo, onde na elaboração foi preciso 

classificar alguns tópicos como mais e menos importantes. Os 

aspectos socioambientais foi uma limitação, pois selecionar os 

assuntos botânicos que refletissem em questões que 

envolvessem o ambiente e sociedade, sem fugir dos conteúdos 

específicos e associar de modo que os alunos visualizassem como 

um todo, foi algo trabalhoso. Lic. I 

 
Não houve problemas em relacionar a nossa temática com as 
questões socioambientais. Sendo a Educação Ambiental (EA) um 
tema transversal, nos dá uma flexibilidade maior de trabalhá-la 
em diversos conteúdos. A nossa temática, Botânica, está 
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diretamente relacionada as questões ambientais, sendo elas 
trabalhadas com a perspectiva socioambiental, possibilitou 
diversas formas de relacionar e mediar esse assunto em sala de 
aula, trazendo os próprios alunos para as discussões e 
problemáticas abordadas durante a realização do minicurso (Lic 
E). 

 

Como podemos constatar, as licenciandas compreenderam todo o 

processo de forma distinta. A Lic. I, desde o 1ºMP já demonstrava certa 

resistência quanto a interface com a EA, o que pode ser observado na pág. 81 

quando questionávamos sobre como as questões socioambientais poderiam ser 

inseridas na prática docente e a mesma afirmava não ter uma questão prática 

para abordar sobre tal questão. Acreditamos que essa dificuldade em não 

conseguir perceber a realidade a partir do todo e de sua complexidade, tem 

grande ligação com o modelo de educação no qual fomos educados durante toda 

nossa vida, que sempre nos ensinou a fragmentar e isolar os conhecimentos e 

contextos, exemplo disso, é o modo como as disciplinas escolares estão 

estruturadas, cada uma em seu compartimento, negando-nos a percepção da 

totalidade (MORIN, 2000). Tal fator pode explicar a atitude da licencianda, que 

acredita ter uma grande barreira entre a EA e as demais temáticas 

 De contrapartida a Lic E relata sobre uma visão mais ampla de se perceber 

a EA, levando em consideração seu caráter transversal e interdisciplinar. A 

licencianda também afirma que não houve dificuldades de sua parte em 

relacionar os conhecimentos, já que a botânica tem ligação direta com as questões 

socioambientais. Vale ressaltar, que não podemos perder de vista que o fator 

tempo pode ter sido também limitante para o processo, já que cada sujeito tem 

seu tempo de apropriação. 

O relato da Lic D nos chamou muita atenção, visto que a mesma nos 

descreve suas primeiras inquietações quanto a proposta e o processo posterior, 

quando começa a se apropriar do real sentido de meio ambiente. Também 

demonstra a preocupação da licencianda em utilizar estratégias didáticas que 

possibilitassem que as questões problematizadas chegassem de forma dinâmica 

aos estudantes: 
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Quando foi proposto relacionar o tema do minicurso com as 
questões socioambientais, entrei num misto de “medo e 
insegurança”. Pois, ainda que tivéssemos tido várias discussões 
em sala de aula, eu ainda não era capaz de perceber a educação 
ambiental, além da ecologia. Não conseguindo, assim, relacionar 
o tema, além do campo da biologia. 
Passando o “surto”, a preocupação do grupo foi “descobrir” qual 
seria a melhor estratégia para se trabalhar, a fim de conquistar 
esses alunos.  Como cativá-los? Como garantir que eles voltariam 
no encontro seguinte? Pois já era sabido que, para que os mesmos 
retornassem no encontro seguinte, precisaríamos utilizar 
metodologias criativas para obter a atenção e participação de 
todos os alunos. À medida que fomos planejando a intervenção, 
fui entendendo que não era difícil relacionar o tema com as 
questões socioambientais. Já estávamos numa área 
extremamente favorável: a botânica. Onde uma das integrantes 
do grupo pretendia usar o minicurso para coleta de dados para 
a monografia. Ao passo que fomos avançando em relação ao 
planejamento das atividades realizadas e o que deveria ser 
exposto, como prioridade fui percebendo o meio ambiente além 
da natureza. Nessa perspectiva, a realização desse minicurso me 
proporcionou enxergar as inúmeras possibilidades dentro da 
realidade do meu campo de trabalho.  Auxiliando, não apenas o 
meu crescimento profissional, como pessoal. Refirmando a 
escolha que fiz como profissão – ser professora (Lic D). 

 

Todo esse processo demandou muitas discussões na tentativa de ampliar 

o sentido da EA, levando em consideração as diferentes dimensões que a envolve. 

Ao passo que a licencianda foi interagindo com o grupo e planejando os 

encontros foi percebendo a amplitude do sentindo de meio ambiente, o que pode 

ter facilitado a interface com a EA durante o minicurso.  

A partir do exposto, compreende-se que não podemos negar essa 

capacidade humana de “ser mais” tendo em vista que assim como aponta Freire 

(1987) por sermos sujeitos inacabados estamos em constante processo de 

humanização, que vai constituindo-se a partir da interação entre os seres 

humanos e destes com o mundo. Por isso, conforme Freire (1987), temos na 

Educação libertadora, essa possibilidade de transformação dos sujeitos e da 

sociedade na tentativa de superar as contradições que nos impede de “ser mais”. 

Outro relato que não podemos deixar de compartilhar é o da Lic. Q que 

durante o minicurso trabalhou sobre Sexualidade, Gênero, Relações Étnicos-
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raciais e Ambiente.  Vale salientar que a licencianda ao longo da intervenção 

sempre assumia posicionamentos críticos com relação as questões sociais, 

econômicas, políticas, culturais e ambientais, fator este que tem forte ligação com 

sua percepção de ambiente para além do “ecológico” e “biológico”enquanto 

ambiente possível de interações diversas. 

 

A oportunidade de relacionar a temática com questões 
ambientais, me permitiu enxergar como a interdisciplinaridade 
entre esses temas que, segundo os Parâmetros Curriculares 
Nacionais - PCN, devem ser tratados como interdisciplinares, 
exigindo um pouco mais de esforço, no entanto se mostra 
possível de acontecer apresentando resultados satisfatórios e 
como encontrar uma referência de Educação Ambiental e Meio 
Ambiente que não apresentem uma visão ecológica e resumida à 
sustentabilidade, é difícil. Fomos orientados a tentar introduzir 
ou relacionar o tema com os aspectos socioambientais ou 
'ambiente'. Abraçamos a possibilidade mesmo atribuindo-lhe, 
primariamente, o sentido de desafio, porém conseguimos 
atender às expectativas tomando como conceito de ambiente 
todo lugar que estamos inseridos e onde haja interação com o 
meio. Deste modo, tomamos o espaço da escola como ambiente 
fazendo um recorte de sexualidade, gênero e relações étnicos-
raciais (Lic Q). 

 

Sobre essa sensação de medo, desafio e muitas vezes até de angustia pela 

realização de atividades que aparentemente possuem um certo grau de 

dificuldade, vale ressaltar que estas são de grande relevância, principalmente 

nesse período de estágio nos cursos de formação inicial de professores que 

conforme Pimenta e Lima (2005/2006) é justamente nesse momento que os 

licenciandos devem ir se apropriando dessa complexidade que gira entorno das 

práticas institucionais e também voltando-se à ações que ao serem desenvolvidas 

durante o estágio, poderão gerar grandes contribuições posteriormente, quando 

estes já estiverem inseridos enquanto profissionais. 

Alguns licenciandos também demonstraram satisfação na realização do 

minicurso, relatando a importância de levar para sala de aula essa interface com 

temáticas transversais, fator este que pode contribuir, para que a aula seja mais 

contextualizada e dinâmica.  Os relatos do Lic. B e da Lic. P nos possibilita 

perceber ainda a importância do planejamento prévio das atividades: 
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O minicurso foi de suma importância, pois permitiu trazer uma 
nova alternativa de se trabalhar e problematizar temas 
transversais na sala de aula. Através do minicurso foi possível 
associar a Educação Ambiental a vários ambientes e 
perspectivas, além de proporcionar um primeiro contato na 
relação aluno-professor no ambiente escolar, onde foi possível 
criar um plano de minicurso e de aula que se adequasse com as 
questões levantadas antes (preparação do minicurso) e durante 
a aplicação (Lic. B). 

 
Para mim foi uma experiência enriquecedora, pois possibilitou 
que trabalhasse com os alunos a Botânica de uma forma mais 
agradável para todos, mostrando para eles a importância da 
união Botânica e os aspectos socioambientais. Na elaboração do 
minicurso, o planejamento, foi uma experiência que se fará 
necessária cada dia mais na minha futura profissão, isso porque 
vejo que as dificuldades podem ser melhor analisadas quando 
fazemos um planejamento, e com isso podemos criar formas que 
evitem imprevistos em sala de aula (Lic P). 
 

 

Para o Lic B o minicurso ao proporcionar esse contato inicial (para alguns) 

com o ambiente escolar potencializa a relação entre professor/estudante, o que 

constitui-se como um momento essencial, já que além de dinamizar o processo 

de ensino/aprendizagem essa aproximação permite que o futuro professor 

perceba as diferentes nuances intrínsecas nessa relação que abarca desde a 

afetividade a fatores conflitantes. A Lic. P entre outras questões, destaca a 

importância do planejamento para melhor se ter um controle do que e como o 

educador deve atuar em sua prática docente a fim de evitar ao máximo os 

imprevistos nos quais demanda a profissão, embora nem sempre esse controle 

seja possível. 

Como já mencionamos em momentos anteriores, cada sujeito tem sua 

forma de se apropriar de conhecimentos, situações e de determinados contextos 

que estão a sua volta. Por isso, não podemos negar que embora durante a 

intervenção tenhamos nos baseado na EA Crítica para problematizar as questões 

socioambientais com os licenciandos, nem todos conseguiram perceber a EA para 

além do que se prega no modelo de sociedade hegemônico.  O Lic. F, por 

exemplo, embora afirme que não houve entraves ao dialogar o tema do seu grupo 

com as questões socioambientais, nos faz refletir sobre sua forma de pensar tais 
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questões, ou seja, se está em consonância com os pressuposto da EA 

Conservadora ou Crítica, conforme podemos averiguar: 

 

Não houve limitações em relacionar o tema escolhido com os 
aspectos socioambientais, pois algumas questões que foram 
discutidas estão intimamente ligadas aos aspectos 
socioambientais. Podemos citar a poluição das cidades, o 
desmatamento, e o aquecimento global todos estes possibilitam 
a proliferação do mosquito. Foi mencionada aos alunos a 
importância de cuidar do nosso ambiente, não jogar lixo nas 
ruas, não destruir nossas florestas a fim de evitar até problemas 
futuramente para nós mesmo (Lic. F). 

 

O Licenciando restringiu seu diálogo a perspectiva ecológica, investindo 

em discussões sobre poluição, desmatamento e aquecimento global, contudo, 

assim como alguns outros licenciandos ele não aponta, por exemplo, os fatores 

que estão por trás do desmatamento, a influência do modelo econômico de 

produção capitalista que retira da natureza mais que o necessário, a exploração 

do homem sobre o homem e deste sobre a natureza, enfim, uma infinidade de 

questões que poderiam ser problematizadas. 

Apesar de todos os pontos levantadas anteriormente, partimos da 

concepção dialética da educação, por isso, não podemos afirmar que o fato do 

licenciando não ter abordado tais questões o torna menos conscientizado que os 

outros, visto que assim como nos alerta Loureiro: 

 

Educar é negar o senso comum de que temos “uma minoria 
consciente”, secundarizando o outro, sua história, cultura e 
consciência. É assumir uma postura dialógica, entre sujeitos, 
intersubjetiva, sem métodos e atividades “para” ou “em nome de” 
alguém que” não tem competência para se posicionar”. É entender 
que não podemos pensar pelo outro, para o outro e sem o outro. 
A educação é feita com o outro que também é sujeito, que tem sua 
identidade e individualidade a serem respeitadas no processo de 
questionamento dos comportamentos e da realidade (2006, p. 29). 

 
 

Por isso, embora saibamos da necessidade de estarmos em constante busca 

pela superação das contradições na qual estamos imersos, não negamos a 

identidade dos seres humanos com suas histórias e formas de perceber a 
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realidade, o que não exclui a luta constante que deve ser travada em busca de 

uma sociedade justa, igualitária, solidária e democrática para todos. 

Em síntese, o 3ºMP se configurou como momento essencial para que 

pudéssemos constatar a importância de protagonizar a EA na proposta de estágio 

supervisionado, visto que todo esse caminhar não se deu de forma estática e 

harmônica, mas levando em consideração a dinamicidade e as tensões que 

envolvem o processo.  

Desse modo, compreendemos que essa proposta não se restringe ao curso 

de licenciatura em Ciências Biológicas, mas as demais licenciaturas visto que a 

EA deve ser dialogada em sua amplitude nos cursos de formação inicial de 

professores, já que na educação básica configura-se como tema transversal e 

interdisciplinar.  Faz-se necessário destacar que nossa intenção não é cair no 

reducionismo de delegar a EA o caráter disciplinar, mas, intencionamos 

justamente desfragmentá-la para que esta não seja vista a partir de suas 

particularidades, enquanto um tema a mais a ser abordado mas, a partir do seu 

sentido pleno e inerente a todas as dimensões: humana, social, política, 

econômica cultural e ambiental, etc. 
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CAPÍTULO 4 
 

RECOLOCANDO O DEBATE A PARTIR DAS CATEGORIAS DE 
ANÁLISE 

 
 
 Nesse capítulo trazemos a análise das categorias que emergiram após a 

exploração profunda dos dados durante o capítulo 3.  Para tanto, buscaremos 

discorrer sobre o modo como cada um dos 3 Momentos Pedagógicos foram se 

configurando nas respectivas categorias, que tiveram como temas: EA: Entre o 

isolamento disciplinar e a interdisciplinaridade; O uso de diferentes estratégias 

didáticas como instrumento de mediação da EA e EA sob diferentes visões e 

processos de apropriações.  

 

4.1 EA: Entre o isolamento disciplinar e a interdisciplinaridade;  

 

 A gênese dessa categoria constituiu-se a partir de constatações quanto ao 

modo como os licenciandos sinalizavam suas percepções sobre EA que, ora era 

vista em sua dinamicidade, levando em consideração seu caráter interdisciplinar 

e em diálogo com as questões sociais, econômicas, culturais, políticas, étnicas, etc. 

Ora era reduzida enquanto conteúdo que poderia ser inserido em disciplinas ou 

mesmo tornar-se uma. 

 No quadro 11 trazemos um resumo de como as percepções, 

posicionamentos e apropriações foram se constituindo ao longo de cada 

Momento Pedagógico. Assim, além de retratarmos sobre o estágio de 

desenvolvimento da Proposta, também apontamos nossas observações sobre 

cada processo. 
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Quadro 11. Desenvolvimento das percepções ao longo dos 3 MP 

Momento 

Pedagógico 

Estágio de desenvolvimento Nossas observações 

1º Restrição e fragmentação da EA Limitações dos licenciandos em 

perceber a EA de forma 

interdisciplinar. 

2º Dificuldades em estabelecer 

interfaces; visão disciplinar da 

EA 

Alguns discentes por pensarem a EA 

como tema, apresentaram 

dificuldades em realizar os diálogos. 

Apontamentos sobre a importância 

de tornar a EA disciplina a fim de 

garantir sua efetivação nas 

instituições de ensino 

3º Novas percepções a partir da 

materialização do minicurso 

Mesmo com as dificuldades 

apresentadas a princípio, durante o 

minicurso os discentes dialogaram 

seus temas com as questões 

socioambientais(alguns de forma 

mais aproximada, outros mais 

distanciadamente). 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

 Pensando em tais apontamentos, a princípio versaremos sobre esse 

isolamento em torno da EA que está relacionado em grande escala com uma 

questão estrutural, na qual a sociedade, estando assentada sob a hegemonia do 

sistema dominante, encontra-se vulnerável a apropriar-se de conhecimentos e 

práticas fragmentadas acerca das questões ambientais. 

 Sobre esse saber fragmentado e reducionista, Morin (2000) retrata sobre a 

limitação de grande parte das ciências no século XX em reduzir o conhecimento 

em partes, desconsiderando a importância do todo e sua complexidade. Com 

isso, “nossa educação nos ensinou a separar, compartimentar, isolar e, não, a unir 

os conhecimentos” (MORIN, 2000, p. 42). Fator este que pode explicar o modo 

como a EA foi tratada pelos professores em formação durante o 1ºMP (como 
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podemos constatar no capítulo 3), quando questionávamos sobre a possibilidade 

de dialogar a EA com conteúdos das diferentes disciplinas do curso e alguns 

licenciandos afirmaram que esta interface só era possível em determinadas 

disciplinas, como Ecologia, Zoologia, etc. O que também foi observado durante 

o 2ºMP a partir das dificuldades dos discentes em estabelecer o diálogo das 

questões socioambientais com determinados temas durante a construção do 

planejamento13. 

 Esse modo de perceber a EA reduz a sua dimensão de prática social, 

transformadora e dialética à tema ou conteúdo que só cabe discutir em 

disciplinas que mais se aproximam da ideia do verde, dos animais, da água, etc. 

A partir dessa compreensão isolada da EA, 

  

A inteligência parcelada, compartimentada, mecanicista, 
disjuntiva e reducionista rompe o complexo do mundo em 
fragmentos disjuntos, fraciona os problemas, separa o que está 
unido, torna unidimensional o multidimensional. É uma 
inteligência míope que acaba por ser normalmente cega. 
(MORIN, 2000, p.43). 
 

 

 Por essa simplificação do real, nos é negado o conhecimento em sua 

essência e plenitude, fator este que não nos permite, por exemplo, perceber a EA 

na matemática, na saúde, na construção civil, na informática, na sexualidade, etc. 

E se não a percebemos é devido a essa “inteligência míope” que nos impede de 

ver a EA para além de conceitos preestabelecidos. 

 Ainda nesse 2º MP outro debate, sugeriu esse isolamento, quando alguns 

licenciandos apontaram a disciplinarização da EA como alternativa para garantir 

sua efetivação nas escolas 14 .  Essa é uma discussão que geralmente divide 

opiniões, visto que tornar a EA disciplina poderia vir a contribuir 

consideravelmente para a sua restrição e fragmentação já que acabaria tornando-

se mais uma disciplina fechada em seu compartimento, sem interação com as 

demais. 

                                                                 
13O que também pode ser visto no capítulo 3 durante o 5º encontro. 
14  No capítulo 3 é possível constatar a afirmação com maior precisão durante o segundo 
encontro da intervenção. 
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 Segundo, Loureiro (2006) durante a década de 90 algumas pesquisas 

nacionais já apontavam esse interesse popular em ter a EA como disciplina 

obrigatória nas escolas, acreditando que assim os hábitos e comportamentos dos 

seres humanos poderiam vir a sofrer mudanças. O autor acrescenta que 

possivelmente o sentido atribuído à EA por grande parte da sociedade está 

assentado na vertente comportamentalista que sugere medidas individualistas 

para propor tais mudanças.  

 Sobre tais questões “fica implícita uma crença ainda comum de que à 

educação cabe a responsabilidade exclusiva pelas mudanças desejadas, 

exatamente por se colocar o problema de forma determinante no plano dos 

valores e das ideias (LOUREIRO, 2006, p,86), o que também contribui com a 

fragmentação da EA, que deve ser pensada de forma multidimensional, já que 

não deve ser reduzida a apenas uma dimensão do conhecimento. 

 Embora no 1º e 2ºMP esse pensar isolado da EA tenha tido maior destaque, 

tendo em vista algumas discussões e posicionamentos levantados pelos 

licenciandos, vale salientar que durante o 3º MP os professores em formação 

demonstraram aproximações e distanciamentos quanto ao modo de integrar e 

perceber a EA crítica, fator este que pode ser observado tanto na apresentação do 

plano do minicurso, ao passo que os licenciandos, mesmo frente as dificuldades, 

empenharam-se em levar as questões socioambientais para o planejamento, 

como também, durante o minicurso nas escolas, no qual a interface com a EA foi 

sendo desenvolvida de forma dinâmica e didática ao longo do encontro 

observado de cada grupo.15 

 O posicionamento dos licenciandos durante a Aplicação do conhecimento, 

demonstra a importância do caráter interdisciplinar da EA, que partindo dessa 

percepção crítica e transformadora, possibilita uma maior socialização dos 

saberes e conhecimentos para além das disciplinas escolares. Nessa perspectiva:  

 
A interdisciplinaridade pode ser compreendida como esse 
processo aberto, pessoal e coletivo, de construção do 
conhecimento pelo diálogo e aproximação entre ciências e 

                                                                 
15 Vale salientar que nossas inferências tem base na observação de apenas um encontro do minicurso de 
cada grupo, tendo em vista a impossibilidade de observarmos todos os encontros 
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saberes, que permita a apreensão da totalidade social, sem, 
contudo, idealizar o todo ou “misturar” teorias e metodologias 
que não são compatíveis do ponto de vista ontológico (da 
constituição do ser social). Instituir a interdisciplinaridade não é 
o mesmo que defender um pluralismo sem criticidade, em que o 
complexo se dilui na simples convivência do diverso. 
Compreender o complexo exige método, e método exige 
coerência epistemológica e intencionalidade explicitada, 

(COSTA; LOUREIRO, p. 696, 2015).  
 
 
 A interdisciplinaridade na EA, portanto, ultrapassa a esfera simplista que 

muitas vezes recai sobre as atividades realizadas no contexto escolar, quando 

geralmente duas ou três disciplinas juntam-se para realizar atividades conjuntas 

(que comumente tratam-se de atividades envolvendo reciclagem, preservação do 

meio ambiente, etc.) mas, que muitas vezes não incide de forma significativa na 

vida dos estudantes. Nesse sentido, essa interdisciplinaridade em seu caráter 

crítico, é complexa e por isso não deve limitar-se a realização de projetos em 

parcerias, “omitindo a dimensão política dos sujeitos envolvidos no processo de 

compreensão do conhecimento e das relações lotadas de materialidade, conflitos 

e contradições inerentes à dimensão práxica dos sujeitos” (COSTA; LOUREIRO, 

p. 699, 2015,). 

 A partir dessa análise podemos inferir que a efetivação de uma proposta 

de estágio protagonizando a EA faz-se necessária não apenas no curso de 

Ciências biológicas, mas, nas demais licenciaturas, visto que a percepção 

fragmentada que muitos dos licenciandos e professores em exercício apresentam 

sobre a EA é fruto em grande escala do processo de formação anterior no qual 

estes perpassaram que, fez e faz parte desse modelo de educação forjado em 

nome do capital e que priva o sujeito de perceber a realidade em sua totalidade. 

Daí a necessidade desse enfrentamento constante frente a esse modelo restrito de 

educação, na tentativa de superá-lo em buscas de alternativa para materializar a 

inserção das questões socioambientais em seu caráter interdisciplinar.  

 Por isso compreendemos que tal proposta não surge como “salvadora” 

mas como instrumento que pode vir a configurar nos cursos de formação de 

professores uma forma dinâmica e dialógica de se pensar a EA de modo a 
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garantir o diálogo entre os saberes problematizados na Universidade e nas 

instituições escolares, visto que a  busca pela problematização de uma EA, que 

não se limite ao desenvolvimento de práticas isoladas e restritas a momentos 

pontuais, deve ser o grande “motor” das ações desenvolvidas por sujeitos que se 

compreendam enquanto professores intelectuais transformadores (GIROUX, 

1997).    

 
4.2 O uso de diferentes estratégias didáticas como instrumento de mediação 
da EA 
 
 
 Essa categoria surge a partir de constatações quanto as estratégias 

didáticas que proporcionaram uma relação mais dinâmica e didática durante as 

diferentes etapas de ida a campo, o que contribuiu para que compreendêssemos 

que ensinar não se reduz à transmissão de conhecimento, mas em: 

 
Utilizar formas de pedagogia que tratem os estudantes como 
agentes críticos; tornar o conhecimento problemático; utilizar o 
diálogo crítico e afirmativo; e argumentar em prol de um mundo 
qualitativamente melhor para todas as pessoas (GIROUX, 1997, 

p. 163).  
 

Por isso, acreditamos que ao passo que o educador estabelece formas 

diferenciadas para chegar até o aluno, ele além de contribuir com o processo de 

aprendizagem desses, também tem a possibilidade de humanizar a sua prática 

docente, e torná-la acessível para todos, visto que “ensinar não se esgota no 

“tratamento” do objeto ou do conteúdo, superficialmente feito, mas se alonga à 

produção das condições em que aprender criticamente é possível” Freire (1996, 

p. 13,). 

Pensando nisso, discorremos no quadro 12 sobre como percebemos as 

estratégias didáticas ao longo da proposta de estágio e como estas estiveram 

inseridas durante cada momento.  
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Tabela 12. Resumo da inserção das estratégias didáticas em cada MP 

Momento 

Pedagógico 

Estágio de desenvolvimento Nossas observações 

1º Poucas incidências e reflexões 

sobre estratégias didáticas a 

serem desenvolvidas durante a 

prática docente 

Nesse primeiro momento durante a 

problematização inicial os 

licenciandos não apontaram 

estratégias incisivas que 

possibilitassem futuramente 

trabalhar a EA em sua plenitude,         

levando em consideração a 

heterogeneidade dos sujeitos. 

2º Realização de diferentes 

estratégias durante os encontros 

Já que esse momento consiste na 

organização do conhecimento, 

mediamos estratégias que pudessem 

instigar nos licenciandos a 

importância de diversificar a forma 

de dialogar determinada temática. 

3º Inserção de estratégias didáticas 

no plano e durante o minicurso 

Constatamos que durante esse 

momento todos os grupos além de 

inserirem nos planejamentos 

diferentes estratégias didáticas, 

buscaram tornar os encontros dos 

minicursos dinâmicos, envolvendo e 

integrando os estudantes no 

processo. 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Durante o 1ºMP foi possível constatar que grande parte dos licenciandos 

não apontavam alternativas concretas que pudessem incidir na formação crítica 

dos seus futuros alunos, fator este que pode ser observado, quando questionamos 

sobre as formas possíveis de levar tais abordagens para sua prática docente, e 

uma das licenciandas afirma sobre a falta de questões práticas para abordar sobre 
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o tema.16 Por isso, acreditamos na importância do professor ainda que em fase de 

formação:                                                               

 
desenvolver um discurso que una a linguagem da crítica e a 
linguagem da possibilidade de forma que os educadores sociais 
reconheçam que podem promover mudanças. Desta maneira, 
eles devem se manifestar contra as injustiças econômicas, 
políticas e sociais dentro e fora das escolas (GIROUX, 1997, p. 
163). 

 

 Ou seja, independentemente do contato, direto ou indireto, com a sala de 

aula os educadores precisam desenvolver posturas engajadas a fim de não 

reduzir seu papel a meros transmissores de conhecimento, sem perder de vista a 

luta constante pelo rompimento de entraves que muitas vezes acabam 

impedindo a sua atuação de forma mais intensificada nas problemáticas dentro 

e fora da escola. 

 Segundo Anastasiou e Alves (2003) o professor, na tentativa de contribuir 

para que os estudantes se apropriem do conhecimento problematizado, deve 

adotar e propor estratégias que propicie da melhor forma possível esse processo 

de aprendizagem. O autor ainda salienta que a prática docente não se resume em 

propor conteúdos mas, em medidas que envolvam a todos na construção dos 

saberes. 

 Pensando nisso, durante o 2º MP da intervenção, ao adotarmos 

estratégias como: discussões em grupos, exibição de documentário, leitura de 

textos, etc.,17 intencionamos não apenas envolver os licenciandos nas atividades 

propostas mas também, a partir da materialização de diferentes estratégias 

mobilizá-los frente a necessidade do professor estar constantemente 

reinventando a sua prática docente, afinal, assim como bem coloca Feire (1996), 

do que adianta falar para os licenciandos sobre a importância de dinamizar as 

aulas, se em minha própria prática, não a faço? Ou seja, “as palavras a que falta 

a corporeidade do exemplo pouco ou quase nada valem. Pensar certo é fazer 

                                                                 
16 5ª pergunta do dicionário ao longo do 1ºMP no capítulo 3 
17 As estratégias foram desenvolvidas de forma mais intensificadas ao longo do 2º 3º 4º e 5º 
encontro da intervenção, presente no cap. 3 
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certo” (FREIRE, 1996, p.16) mesmo diante dos inúmeros desafios que se tem 

frente a profissão docente. 

 No 3ºMP nos chamou atenção o modo como os licenciandos foram 

desenvolvendo as atividades propostas, demonstrando autonomia em ousar 

dialogar as questões socioambientais com temáticas que aparentemente não 

seriam viáveis, partindo de uma concepção conservadora da EA. Contudo, assim 

como afirma Contreras, (2002, p 199) a “autonomia não está desvinculada da 

conexão com as pessoas com as quais se trabalha nem tampouco é um padrão 

fixo de atuação”, ela vai se constituindo num processo dinâmico e constante, 

firmando-se a partir das construções e reconstruções frente a realidade que se 

apresenta. 

 Desse modo, constatamos que no fundo, cada sujeito guarda em si 

potencialidades que muitas vezes desconhece e que por isso, precisam ser 

despertadas para que compreendam-se enquanto seres humanos ativos na 

sociedade, frente a sua capacidade de ser mais. Por isso, percebemos que ao longo 

de cada momento pedagógico traçado nessa categoria, os licenciandos foram 

despertando para a importância da utilização de diferente mecanismos e 

estratégias didáticas na tentativa de facilitar as interações entre 

educador/educando bem como a dinamização de conteúdos a fim facilitar a sua 

apropriação por parte dos estudantes. 

 
4.3 A EA sob diferentes visões e processos de apropriações 
 
 
 Nessa categoria buscamos trazer uma linha sucessória do modo como a 

EA foi sendo percebida pelos licenciandos ao longo de cada MP, levando em 

consideração seus respectivos processos de aprendizagem e o modo como os 

conhecimentos foram sendo apropriados por cada um. 

 Para tanto, é importante destacar que cada sujeito, tende a compreender a 

realidade de maneira diferente, fator este que tem ligação direta com seu 

processo formativo e as experiências anteriormente vivenciadas. Há os que 

percebem a EA de forma engessada sem levar em conta os processos degradantes 
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da vida material e imaterial que integram a problemática ambiental; há também 

os que, embora tenham compreensão do quão nocivo é o modelo atual de 

produção econômica, pouco ou nada fazem para inverter esse quadro; e por fim 

existe aqueles que assumem o compromisso de atuar de forma mais incisiva na 

sociedade, buscando a libertação dos seres humanos e o equilíbrio da vida 

planetária a partir do enfrentamento direto com a classe dominante.  

 Pensando nessa multiplicidade de formas de conceber e atuar frente a 

questão ambiental, Teixeira e Tozoni-Reis (2013) compreendem “a educação 

ambiental como educação e, portanto, como ação política, ela não é uma 

atividade neutra, pois é praticada por sujeitos que sofrem condicionantes 

biológicos, culturais, sociais, políticos e históricos” (p.3). Daí a necessidade de 

assumirmos posturas que contribuam para o desvelamento das causas e dos 

grupos hegemônicos por trás da crise social e ambiental que estamos 

vivenciando. Por isso, assim como afirma Loureiro (2006) 

 

Cabe aos educadores ambientais entender a profundidade da 
crise em que estamos inseridos, considerando suas causas 
estruturais, para trabalhar com os sujeitos do processo educativo 
de modo que a própria compreensão do atual momento seja 
ampliada e a informação seja contextualizada, servindo como 
parâmetro para a construção de alternativas teóricas e práticas 
(p. 52) 

 

 Nesse sentido, é importante que o professor, mesmo que em fase de 

formação inicial, tenha conhecimento de tais condicionantes para que assim, se 

apropriem de uma EA pautada no compromisso ético e voltada para a 

“responsabilidade social e planetária que considere o lugar ocupado pelos 

diferentes grupos sociais, a desigualdade no acesso e uso dos bens 

naturais”(LOUREIRO, 2006, p.58). 

 Desse modo, como podemos observar no quadro 13, tratamos do modo 

como os licenciandos foram compreendendo a EA ao longo da proposta do 

estágio, o que não descarta as concepções anteriores já construída 

individualmente durante toda sua formação humana.   
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Tabela 13. Resumo das visões e apropriações dos licenciandos sobre EA  

Momento 

Pedagógico 

Estágio de desenvolvimento Nossas observações 

1º Preservação do meio ambiente, 

reciclagem, tema transversal, 

etc. 

Neste primeiro momento grande 

parte dos licenciandos, apontavam 

apropriações assentadas a uma 

dimensão mais conservadora da EA, 

contudo alguns sinalizavam a sua 

inserção enquanto tema transversal. 

2º Confronto entre concepções; 

inquietação quanto as questões 

sociais e econômicas. 

Ao levantarmos algumas 

problemáticas, os licenciandos 

sinalizaram inquietações frente as 

possibilidades de se perceber a EA de 

forma mais ampla. 

3º Percepção da EA de forma 

contextualiza da;  

Novas apropriações. 

 

Durante as etapas desse momento, 

foi possível constatar que alguns 

licenciandos demonstraram 

compreender a EA numa perspectiva 

que mais se aproxima da vertente 

crítica. 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 
 No 1ºMP, embora alguns licenciandos tenham apontado o caráter 

transversal da EA, poucos demonstraram uma compreensão mais concreta 

quanto as questões socioambientais, numa perspectiva crítica, fator este que pode 

ser constatado no capítulo 3 quando, ao questionarmos acerca das suas 

percepções sobre EA, alguns licenciandos sinalizaram sobre a necessidade de 

preservar o meio ambiente e a preocupação que devemos ter com os rios, 

florestas, etc.  

 Essa forma de pensar a EA tem grande ligação com a vertente 

conservadora, que alinhada ao modelo hegemônico, visa desviar a atenção dos 

sujeitos frente aos reais motivos por traz da degradação ambiental e da 

insustentabilidade do planeta, reproduzindo um modelo educacional que 
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fragmenta o saber e dissemina uma visão ingênua, reducionista, 

comportamentalista e romantizada da EA (LOUREIRO, et.al, 2011). 

 Levando em consideração essa compreensão da EA numa perspectiva 

mais biologizante, por parte de alguns licenciandos, optamos por trabalhar no 

2ºMP problemáticas que contribuíssem para o desenvolvimento de reflexões e 

práticas a partir de posturas mais críticas. Por isso levantamos problematizações 

acerca de temáticas arraigadas na sociedade e que pouco são enfatizadas pelo 

padrão hegemônico de educação como: os fatores que estão por trás da 

degradação ambiental, o modelo de produção e consumo, a influência dos 

agrotóxicos na diminuição da qualidade de vida, diversidade cultural, dentre 

outros assuntos.   

 Nesse momento, os licenciandos mostraram-se inquietos quanto as 

questões levantadas, e abertos para as discussões em meio as provocações feitas 

e aos novos conhecimentos que foram surgindo.18 Também constatamos que ao 

longo da intervenção começaram a expandir suas compreensões sobre a 

necessidade de apropriarem-se de uma EA mais ampla e em diálogo com as 

questões sociais, econômicas, políticas, culturais, étnicas, etc. Desse modo, 

levantamos tais proposições porque acreditamos que, assim como bem coloca 

Freire(1996), o mecanismo de aprender não deve servir apenas para nos 

adaptarmos as diferentes realidades mas, acima de tudo para atuarmos sobre ela 

e assim transformá-la.   

 No 3º MP pedagógico nos chamou a atenção o modo como os licenciandos 

articularam as atividades desenvolvidas em cada etapa, demonstrando que 

houve uma apropriação significativa dos conhecimentos que antes foram 

problematizados no 1º e 2º MP. 

 Durante a apresentação do plano de minicurso, por exemplo, os 

licenciandos já sinalizavam as articulações que pretendiam fazer entre seus 

respectivos temas e a EA, mesmo que na metade dos casos timidamente, o que 

                                                                 
18 Tal afirmação pode inclusive, ser constatada durante o 2º encontro da intervenção no capítulo 
3, no qual os grupos sinalizaram sobre os novos olhares que surgiram após a aproximação com 
determinadas afirmações de autores trabalhados nesse encontro. 
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não diminuiu a importância desses primeiros passos que foram dados em direção 

a materialização dessa interface. 

 Na realização dos minicursos nas escolas, também ficou evidente que o 

medo e a insegurança que antes foram apresentados pelos licenciandos, por não 

conseguirem dialogar as questões socioambientais com seus respectivos temas, 

havia sido minimizado, tendo em vista que mesmo diante de alguns entraves e 

dificuldades, todos os grupos materializaram em sala de aula a proposta 

desenvolvida durante a intervenção. 

  Outra etapa crucial nesse processo foi a análise dos relatórios de estágio 

dos licenciandos que, contribuíram para que pudéssemos avaliar as visões e 

apropriações construídas por estes, frente às questões ambientais. Por isso, não 

podemos deixar de destacar o relato da Lic D19  que aponta inicialmente sua 

insegurança por não conseguir perceber a EA para além da ecologia, em sua 

dinamicidade. Discorre sobre a importância do processo de construção do 

minicurso para o amadurecimento de suas ideias, o que posteriormente 

contribuiu para que a licencianda pudesse compreender a EA para além da 

natureza e inter-relacionada com nosso cotidiano. 

 Em síntese, podemos afirmar que o modo dos licenciandos perceberem a 

EA sofreu variações positivas ao longo de cada momento pedagógico. Indo desde 

concepções fragmentadas e romantizadas, à modos de percebê-la em seu 

processo dinâmico e problematizador. Fator este que demonstra a importância 

da proposta de estágio supervisionado frente a necessidade dos professores 

assumirem seu protagonismo docente e estabelecerem em suas práticas, atitudes 

comprometidas com a realidade social e ambiental nas quais irão se deparar no 

contexto escolar.  

 

 

 

 
 
 

                                                                 
19 Ver págs. 119/120 no capítulo 3 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                                                                    
Esta pesquisa buscou fortalecer o debate sobre a EA crítica no curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas e ainda desenvolver práticas que pudessem 

contribuir com as discussões já existentes sobre o diálogo necessário entre as 

questões ambientais e os demais eixos temáticos discutidos no curso e para além 

dele. 

Por isso, tendo como aporte os princípios da pedagogia libertadora e 

emancipatória propalada por Paulo Freire compreendemos que “a educação é 

uma forma de intervenção no mundo” e por isso “implica tanto o esforço de 

reprodução da ideologia dominante quanto o seu desmascaramento” (FREIRE, 

1996, p.38).  E entendo que o estágio pode vir a ser um dos espaços onde essa 

forma de educação também se manifesta, buscamos a partir da proposta aqui 

desenvolvida, destacar a importância de pensar o estágio não de forma estática e 

linear mas, em seu movimento constante e em diálogo com as dimensões sociais, 

culturais, políticas, econômicas e ambientais. 

Nesse sentido, retornamos ao nosso objetivo central que foi: analisar quais 

influências uma proposta de estágio em EA problematizadora pode apresentar 

para a formação dos licenciandos da disciplina MPECN. A intencionalidade foi 

identificar como o objetivo materializou-se ao longo da pesquisa, buscando 

também, compreender os avanços e entraves inerentes a busca de resposta para 

o questionamento norteador da intervenção e as possíveis contribuições da 

proposta de estágio para a referida disciplina.  

Contatamos que uma das principais influências da proposta foi referente 

a contribuição no processo de constituição da autonomia docente dos 

licenciandos, visto que os mesmos, protagonizaram um estágio que ultrapassou 

os padrões preestabelecidos nas grades curriculares de ensino (nos quais cabe ao 

licenciando apenas “transmitir conteúdo”), ao estabelecerem o diálogo entre suas 

temáticas e as questões socioambientais.  

Desse modo, ao longo da pesquisa foi possível perceber as variações de 

concepções entre os licenciandos acerca das questões socioambientais, que 
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apresentavam desde visões conservadoras à visões mais relacionadas a 

tendências críticas da EA. Isso nos levou a refletir sobre os diferentes espaços 

formativos que contribuíram para a constituição de cada forma de compreender 

a EA, (sendo eles desde vivências familiares à participações em entidades 

sociais). A maioria dos licenciandos sinalizaram a pouca problematização que 

ainda há no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas que, apesar de haver 

um aporte teórico inerente ao próprio currículo do curso, as diferentes 

concepções sobre a EA incorporadas nos licenciandos se deram em outros 

espaços que não a Universidade.  

Realizamos a intervenção com os licenciandos nessa perspectiva 

problematizadora, buscando justamente perceber as contribuições (ou não) que 

estariam sendo incididas no processo de formação destes.  Assim, destacamos a 

importância da proposta de estágio ter sido estruturado a partir dos 3 Momentos 

Pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002), para que assim 

pudéssemos analisar melhor a influência da proposta de estágio no processo de 

ensino/aprendizagem dos partícipes.  

O 1ºMP (problematização inicial) foi de grande importância para 

mobilizar os estudantes quanto às possibilidades de diálogo entre a EA e os 

diferentes temas e contextos. Contudo, os discentes demonstraram nessa etapa, 

uma visão mais baseada na EA enquanto tema ou disciplina a ser trabalhada em 

aula com determinados conteúdos. Suas apreensões embora variáveis, em 

síntese, não apresentou o debate da EA na sua transversalidade ou para além do 

currículo e que, por seu turno, possibilitasse maior aproximação com a EA 

enquanto categoria social. A finalidade desse primeiro momento foi justamente 

suscitar problemáticas que evidenciassem os posicionamentos e concepções dos 

licenciandos frente a EA. A partir dessas informações foi possível levantar 

elementos que permitiram a construção dos momentos posteriores. 

O 2ºMP, destacou-se pela relevância da construção do debate na sala aula 

através da intervenção. Tanto a pesquisadora como os licenciandos envolveram-

se no processo de problematização da EA enquanto prática social que se 

conforma no interior da sociedade capitalista, com suas contradições, conflitos, 
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projetos de EA em disputa, etc., e que está constantemente entrelaçada em nossas 

ações diárias, ora determinando, ora condicionando nosso fazer pedagógico, 

dentro e fora do ambiente escolar. Nesse momento, também foi possível 

tencionar debates na tentativa de mobilizar os licenciandos quanto a 

possibilidade de diálogo entre a EA com os diferentes temas abordados durante 

o estágio. 

Os resultados do 3ºMP indicou que a proposta provocou os licenciandos 

para a possibilidade de se pensar o estágio em sua amplitude, não limitando esse 

espaço a execução de conteúdos isolados. Fator este, expresso no modo como eles 

dialogaram os temas dos seus respectivos minicursos, com as questões 

socioambientais (superando posturas anteriores de medo e insegurança ao 

laçarmos a proposta), demonstrando a amplitude da dimensão ambiental que 

não se restringe a ser trabalhada enquanto tema, mas em sua dimensão global, 

social e transversal.  

Podemos destacar que a ida a campo nos possibilitou perceber a EA a 

partir de diferentes olhares e perspectivas, que vão desde compreensões mais 

voltadas para tendências comportamentalista, biologizantes, etc., a olhares mais 

progressistas e dialéticos. Todo esse processo nos leva a inferir que esta 

metodologia pode vir a ser uma alternativa viável a fim de construir interfaces 

entre a EA trabalhada no ensino superior em consonância com as temáticas 

abordadas no estágio supervisionado. 

Buscamos pensar esta pesquisa para além de um caráter pontual que, 

embora pudesse trazer contribuições consideráveis para o contexto analisado, 

poderia por acabar não oferecendo alternativas concretas à realidade em 

permanente mudança manifestada, também, na materialização do estágio 

supervisionado. Levando em consideração tais elementos, acreditamos que essa 

proposta configura-se como uma das alternativas viáveis de conformar, nos 

cursos de formação inicial de professores, uma didática que pense as questões 

socioambientais de modo a garantir a interface entre os saberes problematizados 

na Universidade e a realidade encontrada nas instituições escolares. Também 

acreditamos que a proposta aqui desenvolvida pôde contribuir 
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consideravelmente enquanto suporte para pesquisas futuras na área e ainda, 

como metodologia adotada durante o estágio supervisionado dos cursos de 

formação inicial de professores. 
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APÊNDICE A 
 

 
 

 

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Departamento de Ciências Biológicas - DCB 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução nº 466, de 12 de Dezembro de 2012 - Conselho Nacional de Saúde 

 

Prezado (a) senhor (a) 

Eu sou, Thais Mendes dos Santos aluna do Mestrado Acadêmico em “Educação 

Científica e Formação de Professores” da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB) campus Jequié-BA (UESB) e estou realizando juntamente com a 

pesquisadora Drª Silvana do Nascimento Silva, o projeto de pesquisa intitulado 

INTERVENÇÃO PROBLEMATIZADORA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

NO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS. O objetivo 

geral deste projeto é analisar como os licenciandos se apropriam dos 

conhecimentos socioambientais problematizados no estágio supervisionado de 

ciências. Os (as) participantes da minha pesquisa serão os estudantes do curso de 

licenciatura em ciências biológicas da UESB – Campus de Jequié. 

Convido o (a) senhor (a) a participar desta pesquisa, visto que esta será de 

grande importância para o desenvolvimentos de práticas formativas referente a 

Educação Ambiental numa perspectiva transformadora e problematizadora.  

Também trará benefícios para a construção de conhecimentos sobre educação 

ambiental e formação de professores, enriquecendo a abordagem ambiental na 

sala de aula da disciplina de estágio de ciências e para a recontextualização das 

problematizações durante o estágio de ciências nas escolas públicas de ensino 

fundamental. 
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Sua participação é voluntária e consistirá em nos possibilitar observar e 

interagir nas aulas da disciplina Metodologia e Prática do Ensino de Ciências 

Naturais, realizando registros das discussões levantadas durante esse período. 

Posteriormente propomos a realização de momentos formativos com encontros 

presenciais nos espaços físicos da UESB – Campus de Jequié, após assinar este 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Se as observações realizadas em sala de aula e os questionamentos gerados 

durante os momentos formativos lhe causar desconforto ou incômodo, o (a) 

senhor (a) terá o direito de não responder as indagações propostas e também 

poderá manifestar tal incômodo para que a partir do diálogo com a pesquisadora 

o melhor seja feito para superar a situação de desconforto. 

 Ao participar desta pesquisa, o (a) senhor (a), não será identificado (a), 

permanecendo em anonimato e poderá retirar seu consentimento em qualquer 

momento da pesquisa, sem sofrer nenhum prejuízo. Esta pesquisa também não 

traz gastos financeiros para o senhor (a), nem qualquer forma de ressarcimento 

ou indenização financeira por sua participação. Além disso, sua participação 

nesta pesquisa não é obrigatória e, caso não deseje participar da mesma, sua 

vontade será respeitada.  

Os resultados desta pesquisa serão publicados de forma anônima em 

revistas especializadas de tal forma que o (a) senhor (a), nem nenhum outro 

participante sejam identificados. 

O (A) senhor (a) pode solicitar esclarecimentos antes, durante e depois da 

participação na pesquisa. Tais esclarecimentos podem ser obtidos com Thais 

Mendes dos Santos, através do e-mail <tayy07@hotmail.com> ou do telefone (73) 

88163735.  

Se o (a) senhor (a) aceitar participar desta pesquisa, precisará assinar o 

TCLE em duas vias (uma via ficará com o/a senhor/a e a outra ficará sob a 

guarda da pesquisadora). 

Em caso de dúvida, o (a) senhor (a) também poderá entrar em contato com 

a orientadora Drª Silvana do Nascimento Silva, através do 

email<siluesb@hotmail.com> ou do telefone (73) 3528-9701. Caso a dúvida seja 
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com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, o (a) senhor (a) poderá consultar 

o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), localizado na UESB – Campus de Jequié, 

CAP 1º andar, Av. José Moreira Sobrinho, S/N – Bairro: Jequiezinho, CEP: 45.206-

510 telefone (73) 3528 9727/E-mail: cepuesb.jq@gmail.com.  

                           Desde já agradeço sua atenção!  

___________ - BA, ____ de________________ de ________. 

 

________________________________        _______________________________                

Pesquisadora responsável                                          Participa 
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APÊNDICE B 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA CURSO DE 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  

DISCIPLINA: METODOLOGIA E PRÁTICA DO ENSINO DE CIÊNCIAS  

 

Questionário 

 

 

 Nome: 

 Semestre: 

 

1. Levando em consideração sua formação humana antes e durante a 

graduação, como você percebe a Educação ambiental? 

 

2. Você acredita que o curso de licenciatura em ciências biológicas 
problematiza discussões que contemplem as questões socioambientais? 
Justifique. 
 

3. De acordo com suas concepções sobre Educação Ambiental é possível 

entrelaçar os conteúdos específicos das diferentes disciplinas do curso a 

esta temática? Discorra sobre as (im)possibilidades. 

 

4. Como o modelo de sociedade atual reflete nas questões que envolvem a 

degradação ambiental?  

 

5. De que maneira você enquanto educador, ainda que em fase de formação 

inicial, pode trazer tais questões para sua prática docente? 

 

6. No contexto do estágio supervisionado de Ciências é possível estabelecer 
diálogo entre conhecimentos biológicos e questões socioambientais? 


