
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

Campus Universitário de Jequié/BA 

Programa de Pós-Graduação 

- Educação Científica e Formação de Professores - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E A ALFABETIZAÇÃO 

ECOLÓGICA: ANÁLISE DE UMA INTERVENÇÃO REALIZADA EM 
UMA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL 

 

 
MARLI SILVA ALMEIDA 

 
 

2017



 
 

 
 

                 MARLI SILVA ALMEIDA 

 
 
 
 
 
 

A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E A ALFABETIZAÇÃO 

ECOLÓGICA: ANÁLISE DE UMA INTERVENÇÃO REALIZADA EM 
UMA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL 

 
 
 
 
 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de 

Professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia para obtenção do título de Mestre em 

Educação Científica e Formação de Professores. 

 

Orientador: Prof. Dr. Ricardo Jucá Chagas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jequié/BA - 2017 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafaella Câncio Portela de Sousa - CRB 5/1710. Bibliotecária – UESB – Jequié 

 A447f   Almeida, Marli Silva.         

          A Formação Continuada de Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e a 

Alfabetização Ecológica: análise de uma intervenção realizada em uma escola pública 

municipal / Marli Silva Almeida.- Jequié, 2017. 

         268f. 

     

                        (Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

Científica e Formação de Professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - 

UESB, sob orientação do Prof. Dr. Ricardo Jucá Chagas) 

                  

            

    1. Formação continuada em serviço 2. Alfabetização Ecológica 3. Coordenador 

pedagógico 4. Ensino de Ecologia 5. Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  I. Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia   II.Título 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                        

                                                                                                               CDD – 370.7108153 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

                      

                                

                                     

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Deus, presença constante em minha vida.  
A minha família, de modo especial, meus filhos,  

Marta Almeida, Tarcísio Almeida e ao 
 meu esposo, Claudionor de Jesus Filho. 

 
Com amor dedico. 



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 

A Deus, Força Maior que me sustentou nesta caminhada. 

Aos meus filhos, Marta e Tarcísio, meus grandes amores, pelo amor e por compreender as 

minhas ausências. 

Ao meu esposo, Claudionor, pela compreensão, parceria, pelo companheirismo, cuidado e 

amor demonstrado neste percurso da minha vida. 

Aos meus pais, Manoel e Juanira, pelo amor, preocupação e incentivo sempre às minhas 

escolhas. 

Aos meus irmãos, Jucimária e Marcos, pelo carinho, atenção e amor. 

A todos os meus familiares: a vovó, as tias, os tios, os primos e as primas, os cunhados, as 

cunhadas, a sogra, o sogro, os sobrinhos e as sobrinhas, pelas orações e palavras de força. 

À Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e ao Programa de Pós Graduação em 

Educação Científica e Formação de Professores (PPG-ECFP). 

Ao meu orientador, Prof. Dr. Ricardo Jucá Chagas (UESB), pelas orientações, pela confiança, 

atenção e amizade em todos os momentos da pesquisa. 

Aos professores do Programa do PPG-ECFP pelas contribuições à minha formação 

acadêmica e profissional. 

À Profª Drª. Lílian Boccardo (UESB) pela contribuição à minha pesquisa nos encontros 

formativos. 

Ao Prof. Dr. Moisés Nascimento Soares (UESB) e à Profª Drª. Zeneide Martins Silva (UESC) 

pela aceitação em participar da minha banca de qualificação e da banca de defesa da 

dissertação com ricas contribuições a este trabalho. 

Aos colegas da minha Turma 2015, pelo carinho, cuidado, parceria, incentivo, encorajamento 

nos momentos de desânimo e pelas comemorações nas conquistas de cada componente do 

grupo. 

À Carol, Fernanda e Leinad pela atenção, cuidado e carinho conosco. 

À equipe gestora da Escola Monteiro Lobato: Ana Neta Sampaio, Marivaldo Silva, Malena 

Gonçalves, Bárbara Ferreira, pelo apoio, parceria, amizade e confiança em meu trabalho. 

Às professoras colaboradoras desta pesquisa: Agmar Andrade Santos Pinto, Ana Valéria 

Pereira, Eliane Teixeira Batista, Ivanil Geralda Maia Pereira, Leda Santos de Jesus, Lucicleide 

Rodrigues Arruda, por ter aceitado o convite e pela valiosa contribuição a este trabalho. 

Às/aos colegas funcionários e funcionárias da Escola Monteiro Lobato: professores/as, 

auxiliares de serviços escolares, serviços gerais, porteiros/as, vigilantes, merendeiras, 

secretário, pela ajuda na realização deste trabalho na escola. 



 
 

 
 

Aos “amigos-irmãos" e às “amigas-irmãs”: Itamar Soares, Eliana Maria, Wesley de Matos e 

Girlene Souza, companheiros/as que me apoiaram, compartilharam, contribuíram com as 

etapas deste percurso formativo e estiveram sempre presentes nos momentos de desabafos e 

de alegrias. 

Aos meus amigos e as minhas amigas; aos colegas da Escola Municipal Aurino Nery Souza, 

pelas energias positivas. 

Às irmãs missionárias da Mãe Rainha pelas orações dirigidas em meu favor e por terem 

assumido o Movimento na paróquia, nesse período, com tanto amor. 

À Edilton Andrade, por ceder algumas fotografias do Povoado Itiúba. 

À Marúcia Cristina, coordenadora municipal do Programa Despertar (2016), pela parceria. 

À Secretaria Municipal de Educação de Apuarema – BA por ter me concedido o parecer 

favorável à licença para cursar o Mestrado. 

 

A todas as pessoas que participaram deste momento da minha vida, Muito Obrigada! 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isto sabemos.  
todas as coisas estão ligadas  
como o sangue  
que une uma família...  
Tudo o que acontece com a Terra,  
acontece com os filhos e filhas da Terra.  
O homem não tece a teia da vida;  
ele é apenas um fio.  
Tudo o que faz à teia,  
ele faz a si mesmo.  

 
- TED PERRY, inspirado no Chefe Seatle  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

RESUMO 

 
Esta pesquisa discutiu a formação continuada de professores em serviço com 
abordagem em Alfabetização Ecológica (AE) nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental (EF). Compreende a importância da escola e dos momentos de 
atividades complementares (AC) como espaços de formação que valorizam a figura 
do profissional inserido no contexto da instituição educativa e o coordenador 
pedagógico como o articulador desse processo formativo. O presente trabalho foi 
norteado a partir da seguinte questão problema: De que maneira uma proposta 
formativo-pedagógica realizada com professores dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental pode contribuir no desenvolvimento da Alfabetização Ecológica? Esta 
pesquisa objetivou analisar o desenvolvimento e a aplicação de uma proposta 
formativo-pedagógica voltada para a AE realizada com professoras dos Anos Iniciais 
do EF. Foi uma pesquisa de abordagem qualitativa, referenciada em Bogdan; Biklen 
(2008), na modalidade de pesquisa de intervenção, segundo Chizotti (2006). Para a 
coleta dos dados optamos pelo método da observação participante, utilizando os 
seguintes instrumentos: entrevistas semiestruturadas, gravação de áudio, uso de 
fotografia e uma proposta de formação continuada com as colaboradoras, bem como 
suas produções para a construção dos dados, os quais foram analisados e discutidos 
à luz da Análise Textual Discursiva (ATD), conforme Moraes; Galiazzi (2010). As 
participantes foram cinco professoras dos Anos Iniciais do EF de uma escola pública 
da rede municipal de ensino de Jaguaquara-Bahia. Os dados foram divididos em 
quatro categorias, depois em subcategorias, que emergiram das etapas da pesquisa: i) 
O que pensam as professoras nas entrevistas; ii) Dialogando com as professoras nos 
encontros formativos; iii) Desenvolvimento do projeto didático em Alfabetização 
Ecológica; e iv) Avaliação Final. Dentre os principais resultados, destacamos os 
seguintes: quanto à Alfabetização Ecológica, observamos que é necessário o 
conhecimento das suas particularidades, como o conhecimento dos princípios 
ecológicos, ponto central para a elaboração dos projetos educativos, mas isso não 
recusa a necessidade da preocupação social com os problemas ambientais, 
principalmente, quando há uma perspectiva de alfabetizar letrando; O ensino de 
Ecologia pode ser trabalhado desde os Anos Iniciais do EF aliado à AE. Quanto à 
aplicação do projeto didático em AE, confirmamos a necessidade de planejamentos 
que considerem a participação ativa do estudante no processo de ensino-
aprendizagem. Em relação à formação continuada, é possível que seja desenvolvida 
em encontros de AC, fruto de um trabalho de planejamento e organização da 
coordenação pedagógica, considerando o trabalho desenvolvido colaborativamente 
com as/os participantes; Há ausência de formação em EA para professores; 
Evidenciamos a AC como espaço formativo em potencial e também o papel do 
coordenador pedagógico como gestor da formação docente na escola. Foi possível 
também articular o trabalho formativo com as ações do PACTO/Pnaic. Nesse 
aspecto, concluímos que este estudo contribuiu para a ampliação da importância da 
rotina da PDAL no processo ensino-aprendizagem, como uma metodologia que pode 
se estender e atender positivamente o planejamento para as outras áreas do currículo 
nos anos iniciais do EF, inclusive para a AE. 
 
Palavras-chave: Formação continuada. Alfabetização Ecológica. Coordenador 
pedagógico. Ensino de Ecologia. Ensino Fundamental. 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

This research discussed the ongoing formation of in-service teachers with an 
approach in Ecological Literacy (EL) in the early years of Elementary Education (EE). 
It understands the importance of the school and the moments of complementary 
activities (CA) as spaces of formation that value the professional figure inserted in 
the context of the educational institution and the pedagogical coordinator as the 
articulator of this formative process. The present work was guided by the following 
problem question: How can a formative-pedagogical proposal made with teachers 
from the initial years of Elementary Education contribute to the development of 
Ecological Literacy? This research aimed to analyze the development and application 
of a formative-pedagogical proposal focused on EL carried out with teachers from 
the early years of the EE. It was a research with a qualitative approach, referenced in 
Bogdan; Biklen (2008), performed as an intervention research, according to Chizotti 
(2006). In order to collect the data, one opted for the participant observation method, 
using the following instruments: semi-structured interviews, audio recording, use of 
photographs and a continuous formation proposal with the collaborators, as well as 
their productions for data construction analyzed and discussed in the light of 
Discursive Textual Analysis (DTA), according to Moraes; Galiazzi (2010). The 
participants were five teachers from the early years of the EE of a public school of the 
municipal school of Jaguaquara-Bahia. The data were divided into four categories, 
then subcategories, which emerged from the research stages: i) What the teachers 
think about in the interviews; ii) Dialoging with the teachers in the formative 
meetings; iii) Development of the didactic project in Ecological Literacy; and iv) Final 
Evaluation. Among the main results, we highlight the followings: related to 
Ecological Literacy, it is necessary to know their particularities, such as knowledge of 
ecological principles, central point for the elaboration of educational projects, but this 
does not refuse the need for social concern with environmental problems, especially 
when there is a prospect of literacy; The teaching of Ecology can be worked from the 
initial years of the EE allied to the EL. Regarding the application of the didactic 
project in EL, one confirmed the need for planning that considers the student's active 
participation in the teaching-learning process. In relation to continuing education, it 
is possible to be developed in CA meetings, as a result of planning and organization 
of pedagogical coordination, considering the work developed collaboratively with 
the participants; There is no training in EL for teachers; One shows the CA as 
potential formation space and also the role of the pedagogical coordinator as 
manager of teacher formation  in the school. It was also possible to articulate the 
formative work with the actions of the PACTO/Pnaic. In this regard, one concludes 
that this study contributed to the expansion of the importance of the PDAL routine in 
the teaching-learning process, as a methodology that can be extended and take 
positively account of the planning for the other areas of the curriculum in the initial 
years of the EE, including for the EL. 
 
Keywords: Continuing formation in service. Ecological Literacy. Pedagogical 
coordinator. Teaching Ecology. Elementary School. 
 



 
 

 
 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Imagem 1 - Localização do Município de Jaguaquara (Mapa da Bahia)  ...................... 90 

Imagem 2 – Vista do Povoado Itiúba – Jaguaquara-BA ................................................... 91 

Imagem 3 – Vista do Povoado Itiúba – Jaguaquara-BA ................................................... 91 

Imagem 4 – Frente da Escola Monteiro Lobato – Pavilhão I ........................................... 92 

Imagem 5 – Escola Monteiro Lobato –  Vista do Pavilhão I da EML ............................. 93 

Imagem 6– Frente do Pavilhão II da EML ......................................................................... 94 

Imagem 7 – Professoras participantes da pesquisa – Composição Inicial .................... 95 

Imagem 8 – Professoras participantes da pesquisa – Composição Final ...................... 96 

Imagem 9- Contato com as professoras participantes para apresentação formal da 

pesquisa ................................................................................................................................. 106 

Imagem 10 – Primeiro Encontro Formativo (Ef1)  .......................................................... 111 

Imagem 11 – Material distribuído para as participantes no Ef1 ................................... 112 

Imagem 12 – Estudo em grupo das professoras – Ef2 .................................................... 113 

Imagem 13 – Livros distribuídos para as professoras – Ef2 .......................................... 114 

Imagem 14 - Tópicos para discussão na lousa – Ef3 ....................................................... 115 

Imagem 15 – Leitura individual – Ef4 .............................................................................. 117 

Imagem 16- Leitura em dupla para debate sobre aquecimento global – Ef5 .............. 118 

Imagem 17- Visita do Prof. Dr. Ricardo Jucá Chagas e da Profª. Dra. Lílian Boccardo 

Ef7...........................................................................................................................................121 

Imagem 18- Profª. Dra. Lílian Boccardo e uma professora colaboradora esclarecendo 

dúvidas –Ef7 ......................................................................................................................... 122 

Imagem 19- Confraternização – Ef9 .................................................................................. 123 

Imagem 20- Montagem da caixa de decomposição na classe  ...................................... 125 

Imagem 21- Montagem da composteira coletiva na escola............................................126 

Imagem 22- Composteira coletiva no modelo de compostagem doméstica ............... 126 

Imagem 23– Quadro-síntese do Projeto didático “Na natureza nada se perde, tudo se 

aproveita”  ............................................................................................................................ 207 

 

Figura 1– Etapas da ATD ...................................................................................................... 89 



 
 

 
 

LISTA DE QUADROS E TABELAS 

 

Quadro 1 – Princípios Ecológicos ........................................................................................ 72 

Quadro 2 – Princípios da Alfabetização Ecológica ........................................................... 74 

Quadro 3 - Características da pesquisa qualitativa .......................................................... 82 

Quadro 3 - Descrição do corpus e suas respectivas codificações ..................................... 86 

Quadro 5- Categorias e subcategorias da etapa 1 da pesquisa: Entrevistas 

semiestruturadas.................................................................................................................... 87 

Quadro 6- Categorias e subcategorias da etapa 2 da pesquisa: Encontros formativos... 

 .................................................................................................................................................. 87 

Quadro 7 – Categorias e subcategorias da etapa 3 da pesquisa: Desenvolvimento do 

projeto didático pelas professoras ....................................................................................... 88 

Quadro 8 – Categorias da etapa 4 da pesquisa: Avaliação final ..................................... 88 

Quadro 9 – Detalhamento da pesquisa .............................................................................. 98  

Quadro 10 – Cronograma dos encontros formativos ..................................................... 126 

Quadro 11 – Indicadores de Alfabetização Ecológica (COSTA et al., 2015)  .............. 214 

Quadro 12-Princípios da AE no Projeto “Na natureza nada se perde, tudo se 

aproveita”  ............................................................................................................................ 215 

 

 

Tabela 1 – Perfil das Professoras ......................................................................................... 97 

Tabela 2 – Nomes usados para as professoras participantes .......................................... 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
 

AC- Atividade Complementar 

AE – Alfabetização Ecológica 

AG – Aquecimento Global 

ANA - Avaliação Nacional da Alfabetização  

APP- Atividade Programada de Pesquisa 

ATD- Análise Textual Discursiva 

CECOP – Curso de Especialização lato sensu em Coordenação Pedagógica  

CEP – Comitê de Ética em Pesquisa 

COP 21 – Conferência das Partes (COP - 21) da Convenção- Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima 

CTS - Ciência Tecnologia e Sociedade  

DCN- Diretrizes Curriculares Nacionais 

EA- Educação Ambiental 

ECO 92- Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

no Rio de Janeiro em 1992 

EDUFBA- Editora da Universidade Federal da Bahia 

Ef- Encontro Formativo 

EF- Ensino Fundamental 

EJA- Educação de Jovens e Adultos 

EML- Escola Monteiro Lobato 

EUA- Estados Unidos da América 

GED - Grupo de Estudo Despertar 

HTC- Horário de Trabalho Coletivo 

HTPC – Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo 

INPE- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

LDBEN- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

MEC- Ministério da Educação e Cultura 

MC – Mudanças Climáticas 

MMA- Ministério do Meio Ambiente 

OCDE- Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 



 
 

 
 

ONG – Organização Não Governamental 

ONU- Organização das Nações Unidas 

PARFOR- Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

PCN- Parâmetros Curriculares Nacionais 

PDAL- Proposta Didática para Alfabetizar Letrando 

PDAM- Proposta Didática para Alfabetização Matemática 

PDE- Plano de Desenvolvimento da Educação 

PNAIC- Plano Nacional da Alfabetização da Idade Certa 

PNBE- Programa Nacional da Biblioteca Escolar  

PNEA- Programa Nacional da Educação Ambiental 

PNE- Plano Nacional de Educação 

PPG-ECFP- Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de 

Professores 

PPP- Projeto Político Pedagógico 

PROFORMAÇÃO- Programa de Formação de Professores em Exercício 

PNLD- Programa Nacional do Livro Didático  

SENAR- Serviço de Aprendizagem Rural 

SME- Secretaria Municipal de Educação 

UESB- Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

UESC- Universidade Estadual de Santa Cruz 

UFBA- Universidade Federal da Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LISTA DE APÊNDICES 
 

 

Apêndice A – Roteiro de entrevista semiestruturada .................................................... 244 

Apêndice B – Ementa do curso de formação continuada .............................................. 246 

Apêndice C– Formulário para o acompanhamento diário do projeto didático pelos 

professores participantes .................................................................................................... 249 

Apêndice D – Roteiro de plano de aula (adaptação do PACTO/PNAIC) .................. 250 

Apêndice E – Avaliação final pelas professoras participantes da intervenção .......... 251 

Apêndice F- Projeto didático “Na natureza nada se perde, tudo se aproveita”  ......  252 

Apêndice G- Carta elaborada pelos estudantes da Professora Fogo para as Secretarias 

Municipais de Educação, Infraestrutura, Agricultura ................................................... 261 

Apêndice H- Fotos do Projeto didático “Na natureza nada se perde, tudo se 

aproveita”..............................................................................................................................262 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

SUMÁRIO 
 

APRESENTAÇÃO PESSOAL ..................................................................................... 16 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 21 

CAPÍTULO 1: CONSIDERAÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA 

DE PROFESSORES ....................................................................................................... 27 

1.1 A Formação Continuada de Professores ............................................................. 27 

1.2 A formação continuada de professores em serviço: a escola como lócus 

formativo ......................................................................................................................... 35 

1.3 O Coordenador Pedagógico e a formação docente: contribuições para a 

formação continuada de professores em serviço ..................................................... 41 

1.4  A formação de professores em Educação Ambiental ...................................... 44 

CAPÍTULO 2: ALFABETIZAÇÃO ECOLÓGICA: DEFINIÇÕES DE 

ECOLOGIA, A RELAÇÃO COM A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COM OS 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ................................................ 50 

2.1 Ecologia enquanto ciência, como componente curricular e conteúdo de 

aprendizagem ................................................................................................................. 50 

2.2 Ecologia e Educação Ambiental ............................................................................ 54 

2.3 Compreendendo o Ensino Fundamental de Nove Anos: considerações 

sobre as propostas para a alfabetização e letramento nos Anos Iniciais ............ 61 

2.4  Alfabetização Ecológica: um dos caminhos da Educação Ambiental .......... 67 

CAPÍTULO 3: O CAMINHAR METODOLÓGICO ............................................... 81 

3.1 Caracterização da Pesquisa: ................................................................................... 81 

3.1.1  Abordagem da Pesquisa: .................................................................................... 81 

3.1.2  Modalidade da Pesquisa .................................................................................... 83 

3.1.3 Métodos e Instrumentos para a Coleta e Construção dos Dados ................ 84 

3.1.4 Análise dos Dados ................................................................................................ 85 

3. 2 Local e Participantes da Pesquisa ........................................................................ 89 

3. 2.1 Onde aconteceu a pesquisa? .............................................................................. 90 

3.2.2 Quem são as participantes da pesquisa?.......................................................... 95 

3.3  Etapas da Pesquisa ................................................................................................. 98 

3.3.1 - Descrição da observação participante .......................................................... 102 

3.3.2  Contato inicial com a gestão da EML ............................................................ 102 

3.3.3 Contato inicial com as professoras participantes da pesquisa .................. 102 

3.3.4  Segundo contato com as professoras participantes da pesquisa .............. 104 



 
 

 
 

3.4 Entrevistas: instrumentos para conhecer melhor as participantes............... 106 

3.5  Descrição dos encontros formativos ................................................................. 107 

CAPÍTULO 4: COMPREENDENDO AS INFORMAÇÕES COLETADAS: 

análises dos dados ....................................................................................................... 132 

4.1  O que dizem as professoras nas entrevistas .................................................... 132 

4.1.1 Categoria 1: Formação continuada de professores em serviço .................. 133 

4.1.1.1 Subcategoria 1: As concepções das professoras sobre formação 

continuada em serviço ................................................................................................ 133 

4.1.1.2 Subcategoria 2: A Atividade Complementar (AC) como espaço de 

formação continuada em serviço na escola............................................................. 139 

4.1.1.3 Subcategoria 3: O coordenador pedagógico e a formação continuada na 

escola .............................................................................................................................. 146 

4.1.2 Categoria 2: Necessidades formativas em Alfabetização Ecológica (AE) 151 

4.1.2.1 Subcategoria 1: Compreensões das professoras sobre a Alfabetização 

Ecológica (AE) .............................................................................................................. 152 

4.1.2.2 Percepções sobre temas ecológicos: necessidades formativas em 

Alfabetização Ecológica ............................................................................................. 157 

4.2 Dialogando com as professoras nos encontros formativos ........................... 165 

4.2.1 Categoria 1: Aspectos político-pedagógicos da formação continuada ..... 165 

4.2.1.1 Subcategoria 1: Formação continuada em serviço e as implicações 

político-pedagógicas ................................................................................................... 165 

4.2.1.2 Subcategoria 2: A Alfabetização Científica ................................................ 176 

4.2.2 Categoria 2: A Alfabetização Ecológica em debate ...................................... 181 

4.3 Desenvolvimento do projeto didático em Alfabetização Ecológica ............ 198 

4.3.1 Categoria 1: O Projeto em construção ............................................................. 199 

4.3.1.1 Subcategoria 1: Caracterização e construção coletiva do projeto didático

 ......................................................................................................................................... 199 

4.3.2  Categoria 2: Aplicando o projeto .................................................................... 208 

4.3.2.1 Subcategoria 1: Contextualizando o projeto .............................................. 208 

4.3.2.2. Subcategoria 2: A Alfabetização Ecológica e os tempos didáticos de 

alfabetizar letrando ..................................................................................................... 211 

4.3.2.3 Subcategoria 3: O projeto “Na natureza nada se perde, tudo se 

aproveita” e os princípios da Alfabetização Ecológica ........................................ 214 

4.4  Avaliação final ...................................................................................................... 219 

4.4.1 Categoria 1: Avaliação dos encontros e do papel do coordenador 

pedagógico no processo formativo........................................................................... 219 



 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................... 229 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................ 234 

APÊNDICES ................................................................................................................. 244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 
 

APRESENTAÇÃO PESSOAL 
 

Este é um momento de partilhar a minha trajetória acadêmica e profissional. 

Verificar “o quanto caminhei para chegar até aqui”. Muitos sentimentos e emoções, 

muitas alegrias e angústias também. Mas, muitas construções no decorrer da minha 

caminhada rumo ao conhecimento e às contribuições à educação. 

Minha vida escolar iniciou-se aos seis anos de idade, pelo fato de meus pais 

morarem na zona rural e não possuírem possibilidades de residirem na cidade para 

me acompanharem nos estudos. Apesar de eles só terem estudado o ensino 

fundamental incompleto, tinham um grande interesse pela minha educação e por 

isso, permitiram que eu morasse com meus tios para estudar na cidade de 

Apuarema-Bahia.  

Toda a minha trajetória estudantil foi em escola pública, exceto o primeiro 

ano, pois tive a oportunidade de estudar numa escolinha de garagem, já que na 

época só podíamos ingressar na escola a partir dos sete anos de idade. 

Concluída a primeira etapa da educação básica, cursei o ginásio no turno 

noturno, pois não era oferecido em outro momento na minha cidade. Terminei o 

Ensino Fundamental em 1993 e depois fui cursar o Magistério na cidade de Itamari- 

BA porque não havia segundo grau na minha cidade. Conclui o Magistério em 1996. 

Dava-se início a minha docência.  O Magistério  possibilitou-me pensar sobre o que 

era ser professor. Foi um momento de muitos desafios e aprendizagens.  

Prestei vestibular para o curso de licenciatura em Letras na Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) em 1996 e em 1997, mas não consegui 

aprovação, porém, não desisti do sonho de estudar em uma universidade pública. A 

aprovação era algo que muitos não acreditavam na época, porque fui aluna de escola 

pública e era de uma cidade pequena. Continuei estudando em casa. Fiz concurso 

público para professora do Ensino Fundamental no meu município em 1998. Fui 

aprovada e, então, comecei a lecionar. 

Movida pelo desejo de ingressar na universidade, participei novamente do 

processo seletivo em 1999. Desta vez para o curso de Pedagogia na UESB. Fui 

aprovada. Realizava, assim, um dos meus desejos, que era fazer um curso de nível 
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superior. Iniciava uma nova fase em minha vida, agora viajando para estudar todos 

os dias de Apuarema para Jequié, mas estava muito feliz por ter conseguido o que eu 

desejava. Concluí o curso de Pedagogia em 2003 e tive a oportunidade de trabalhar na 

Coordenação Pedagógica da escola em que hoje leciono, em Apuarema. Foi uma 

experiência maravilhosa. 

A Licenciatura em Pedagogia me ajudou a ampliar vários conceitos no âmbito da 

Educação, através das disciplinas que, ao longo do curso, subsidiaram teoricamente 

minhas ações enquanto educadora, além de me proporcionar um repensar sobre a 

minha prática, tanto na relação professor-aluno como na metodologia e avaliação. O 

curso favoreceu outro olhar sobre o espaço educacional, sobre o processo ensino-

aprendizagem. Fez-me perceber que o professor pode e deve fazer da sua sala de 

aula um espaço de relações humanas e de construção do conhecimento. 

No período entre 2003 e 2006 também lecionei a disciplina Língua Portuguesa 

no Ensino Médio, no Colégio Estadual Dr. Vasco Filho, em Apuarema. Em 2004, 

iniciei a Pós-Graduação em Psicopedagogia, na UESB. Foi muito significativo para a 

minha formação docente, para o meu crescimento pessoal e profissional e tem me 

subsidiado nas ações, enquanto coordenadora pedagógica. 

No ano de 2005, ainda cursando a Psicopedagogia, surgiu um novo momento de 

experiência na minha vida: fui convidada para exercer o cargo de Secretária de 

Educação do Município de Apuarema e aceitei. Experimentei, e com certeza, aprendi 

muito. Angústias, dúvidas, aprendizagens, conquistas, insatisfações, muito trabalho, 

dedicação, alegrias, amizades são algumas palavras que sintetizam esse período da 

minha vida profissional. 

Para contemplar a minha vida espiritual e compreender o fundamento da 

minha fé, participei do Curso de Teologia para Leigos, promovido pela Diocese de 

Jequié, no período de 2004 a 2006, em encontros mensais. 

Atuei como professora monitora da disciplina Português no Projeto 

Universidade para Todos 2009, curso preparatório para vestibular de alunos 

concluintes do 3º ano do Ensino Médio da Rede Pública e egressos, promovido pela 

UESB em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) de 
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Apuarema. Experiências interessantes também foram as de ministrar aulas em 

turmas de ensino superior em instituições privadas. 

A minha participação como aluna em cursos de Formação Continuada tem 

sido uma constante, sempre pensando na minha maturidade profissional. Destaco 

ainda, que participo ativamente das formações oferecidas pelas Secretarias 

Municipais de Educação das quais faço parte, como ouvinte e/ou como organizadora 

de Jornadas Pedagógicas e Encontros Pedagógicos. Gosto de participar de eventos 

relacionados à Educação, como workshops, mesas redondas, seminários, entre outros. 

Nesse percurso, um desejo ainda permanecia no meu interior, que era cursar 

Letras, já que trabalhava nessa área e não tinha a formação, apesar da experiência em 

sala de aula, tanto no Ensino Fundamental II, quanto no Ensino Médio. Por isso, 

cursei a Pós-Graduação em Língua Portuguesa, na Faculdade do Noroeste de Minas 

(FINOM), Instituto Pró Saber, entre 2010 e 2011, com o objetivo de me especializar na 

disciplina.  

Ainda assim, sentia a necessidade de me graduar na área e, por isso, participei 

de seleção na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), modalidade Educação a 

Distância, para o curso de Licenciatura em Letras Vernáculas, no polo da Universidade 

Aberta do Brasil (UAB), em Jequié. Fui aprovada em 2010 e comecei a estudar. 

Conclui em 2014. 

Nesse mesmo ano, fiz o concurso para Coordenador Pedagógico no município 

de Jaguaquara. Consegui aprovação e em 2011 assumi a coordenação da Escola 

Monteiro Lobato, em Itiúba, povoado do referido município. Uma experiência 

fascinante, desafiadora, mas que tem sido enriquecedora. Aqui foi o ponto de partida 

da minha relação com o Programa de Pós Graduação em Educação Científica e Formação de 

Professores da UESB, pois comecei a me interessar pela área tendo em vista as 

preocupações que surgiam tanto por parte do trabalho na coordenação pedagógica e 

a formação de professores quanto pela ausência de discussões na área do ensino de 

Ciências e Educação Ambiental na escola.  

No entanto, as implicações burocráticas de funcionária recém-concursada, 

adiaram minha participação no processo seletivo do referido mestrado. Surgiu, 

então, a oportunidade de ingressar no Curso de Especialização Lato Senso em 
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Coordenação Pedagógica (CECOP 2), oferecido pelo Programa Nacional Escola de 

Gestores da Educação Básica, em parceria com a Universidade Federal da Bahia 

(UFBA). Esta vivência proporcionou-me ricas experiências, aprendizagens e reflexões 

que tenho guardado e posto em ação, a fim de melhorar a minha prática como 

coordenadora pedagógica.  

Em 2013, conclui a Especialização em Coordenação Pedagógica. O trabalho 

final deste curso foi selecionado e compôs um capítulo do livro “O coordenador 

pedagógico no contexto escolar”, organizado por Alves; Góes (2014), publicado pela 

Editora da Universidade Federal da Bahia (EDUFBA), Salvador. Em 2014, também 

concluí o curso de Licenciatura em Letras Vernáculas. Depois de concluído o período 

do estágio probatório do concurso, participei da seleção do mestrado em Educação 

Científica e Formação de Professores e fui aprovada em 2014. Em 2015, iniciei esta 

nova etapa da minha vida que me oportunizou grandes momentos, amizades, 

construção e produção de conhecimentos, como este que lhes apresento em forma de 

dissertação de mestrado acadêmico.  

Vim para a seleção do mestrado pensando em desenvolver um estudo 

investigativo com coordenadores pedagógicos sobre a Alfabetização Ecológica, pois 

o entendimento era que estes, em contato com os professores poderiam desenvolver 

um trabalho voltado para a EA, a partir do ponto de vista do pensamento sistêmico, 

compreendendo os princípios ecológicos. Em parceria com o meu orientador, o 

Professor Dr. Ricardo Jucá Chagas, fomos organizando as ideias e dando forma a este 

trabalho que foi desenvolvido em forma de pesquisa de intervenção na mesma área. 

Além das contribuições teóricas das aulas e leituras no PPG-ECFP, o estágio docência 

na disciplina Ecologia no curso de Biologia foi importante para o empoderamento na 

área em que desenvolvi a pesquisa.  

Ressalto que este percurso pessoal, acadêmico e profissional sempre esteve 

ligado às minhas relações interpessoais, porque sou gente e tantas “gentes” 

estiveram presentes, compartilharam e me fortaleceram nesta caminhada. Meu 

esposo Claudionor e meus dois filhos, Marta e Tarcísio, chegaram à minha vida em 

meio a toda essa trajetória. Houve um entrelaçamento do pessoal, acadêmico e 

profissional. 
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Sinto a necessidade de partilhar esta etapa, pois são experiências encantadoras 

e enriquecedoras como as que a minha família (filhos, esposo, pais, irmãos, tios, 

primos, avós, cunhados, sogros), professores, colegas e amigos têm me 

proporcionado que me motivam a prosseguir e acreditar na educação como meio de 

emancipação e transformação do indivíduo e da realidade que o cerca.  

Como evidenciei aqui, o meu desenvolvimento acadêmico, meu crescimento 

pessoal e profissional têm acontecido numa relação teoria-prática, por meio de 

estudos, de leituras e da participação em cursos de formação continuada. Paulo 

Freire (2002, p. 22), diz que "[...] o inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio 

da experiência vital. Onde há vida, há inacabamento". Tudo isso vem sendo 

construído por meio de desafios e superações constantes. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

 Esta pesquisa intitulada “A Formação Continuada de Professores dos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental e a Alfabetização Ecológica: análise de uma intervenção realizada em 

uma escola pública municipal”, realizada no Programa de Pós Graduação strictu sensu 

em Educação Científica e Formação de Professores do (PPG-ECFP), da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), com área de concentração no “Ensino de 

Ciências e Matemática”, insere-se na linha de pesquisa: Currículo e processos de 

ensino aprendizagem.  

 O presente estudo investigativo versa sobre a formação continuada de 

professores e a sobre Alfabetização Ecológica (AE) como uma proposta educativa e 

traz a importância dessa discussão nos espaços escolares, desde os anos iniciais, 

tendo em vista a necessidade de desenvolver a consciência ecológica/ambiental nos 

estudantes desde cedo. Ressalta a importância de uma formação continuada dos 

professores e do papel do coordenador pedagógico no processo de articulação desses 

saberes na escola.  

Os problemas ambientais que têm surgido e o papel que a educação assume 

nesse contexto, suscitaram a emergência deste estudo. Ademais, as minhas 

preocupações decorrentes do trabalho na coordenação pedagógica e a atribuição de 

promover a formação continuada dos professores, assim como a ausência de 

discussões na área do ensino de Ciências e Educação Ambiental (EA) na escola, 

levaram-me a buscar subsídios teóricos para compreendê-las e desenvolvê-las no 

cotidiano escolar. 

 A preocupação referente à prática pedagógica em EA nos espaços escolares foi 

proveniente também da observação de atividades descontextualizadas e/ou pontuais 

desenvolvidas em escolas, já que tenho formação em Pedagogia e atuo na educação 

básica como professora e também como coordenadora pedagógica em escolas 

públicas.  

 Assim, alguns estudos contribuíram para definição e/ou delimitação deste 

trabalho. Na área da Formação de Professores, Imbernón (2009); Nóvoa (2011), 

dentre outros autores, trazem uma discussão acerca da formação continuada de 
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professores com ênfase na formação centrada na escola. Contreras (2002), Giroux 

(1997), Pérez (2010) e a proposição da reflexão crítica sobre o fazer pedagógico; Além 

disso, os estudos de Souza; Chapani, (2015), evidenciam a importância das 

necessidades formativas dos professores dos anos iniciais nos processos formativos e 

Di Giorgi (2011) também aborda sobre as necessidades formativas e as contribuições 

para a formação de professores crítico-reflexivos.  

 Sob a perspectiva da coordenação pedagógica, os trabalhos de Domingues, 

(2014), Christov (2006), Fusari (2006), Glécio (2006), Lima; Santos (2007), Placco 

(2012), dentre outros mostram  a relação do coordenador pedagógico e a formação do 

professor na escola, assim como os desafios e as possibilidades desse profissional no 

cenário educacional. 

 Quanto à AE, além dos estudos de Capra (1996; 2002; 2003; 2006), que 

apresentam a AE como uma proposição educativa à luz da teoria do pensamento 

sistêmico e a necessidade de ser trabalhada por meio de projetos educativos desde 

cedo nas escolas, também encontramos os trabalhos de Dualibi (2015), busca 

esclarecer o que é a AE. Layrargues (2003) apresenta os fundamentos, princípios e 

objetivos da AE e discute os limites e possibilidades desse modelo de educação 

ambiental. Costa et.al (2015),utilizam indicadores de AE nas práticas educativas, a 

fim de auxiliar nas informações do processo ensino –aprendizagem. Miranda et.al 

(2010), investiga a contribuição da AE para a formação de conceitos na Educação 

Infantil. Leal; Santos (2010) analisam os princípios baseados na ecologia à luz da 

teoria dos sistemas vivos como uma orientação para visão e prática da AE. Marin; 

Montipó (2012), elucidam  as contribuições da AE para as políticas públicas 

educacionais e ambientais.  

Nas discussões do campo da Alfabetização Científica também contribuíram 

para este trabalho. Lorenzetti; Delizoicov (2001), Sasseron; Carvalho (2011), 

Krasilchik; Marandino (2007) discorrem sobre este processo de alfabetização que 

envolve a Ciência e a Tecnologia, propondo um ensino de Ciências pautado na 

contextualização com a realidade, principalmente na educação básica, etapa 

importante e que deve ser um atrativo para despertar o interesse pela ciência. 
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Diante do exposto, as leituras e reflexões sobre as questões ambientais e a 

formação docente, despertaram-me para enxergar a possibilidade de discutir e 

desenvolver na escola, de forma mais apurada, momentos de formação continuada 

com enfoque em AE. Um olhar diferenciado para o espaço educacional, para o 

processo ensino-aprendizagem, sobretudo, fez-me perceber que o professor pode e 

deve fazer da sua sala de aula um espaço de relações humanas e de construção do 

conhecimento.  

 Nesse sentido, a partir das motivações acima descritas e visando contribuir 

cientificamente com este campo do conhecimento é que esta pesquisa foi pensada. 

Ela foi norteada pela seguinte questão: De que maneira uma proposta formativo-

pedagógica realizada com professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental pode 

contribuir no desenvolvimento da Alfabetização Ecológica? 

O presente estudo investigativo teve como objetivo geral analisar o 

desenvolvimento e a aplicação de uma proposta formativo-pedagógica voltada para 

a alfabetização ecológica realizada com professores dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. Desdobrou-se a partir dos seguintes objetivos específicos: i) Identificar 

a(s) concepção(ões) das professoras participantes sobre formação continuada, sobre 

alfabetização ecológica e sobre o papel do coordenador pedagógico na escola; 

ii)Desenvolver uma proposta pedagógica voltada para a formação continuada de 

professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental relacionada à Alfabetização 

Ecológica; iii) Analisar o desenvolvimento da proposta pedagógica referente à 

formação continuada dos professores e aos desdobramentos oriundos da aplicação 

do projeto com os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental com vistas à 

alfabetização ecológica; iv) Avaliar o papel do professor coordenador pedagógico no 

desenvolvimento desta proposta. 

Configurou-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa, referenciada em 

Bogdan; Biklen (2008), na modalidade de pesquisa de intervenção, segundo Chizotti 

(2006). Para a coleta dos dados optou-se pelo método da observação participante, 

utilizando os seguintes instrumentos: entrevistas semiestruturadas, gravação de 

áudio, uso de fotografia e uma proposta formativo-pedagógica (formação 

continuada) com as colaboradoras, bem como suas produções para a construção dos 
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dados, os quais serão analisados e interpretados à luz da Análise Textual Discursiva 

(ATD), conforme Moraes; Galiazzi (2010). As participantes da pesquisa foram cinco 

professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental e a coordenadora pedagógica 

pesquisadora. 

Segundo Dualibi (2011, p. 2):  
 
A alfabetização ecológica pressupõe uma visão sistêmica da vida. Sua 
fundamentação teórica está baseada na teoria dos sistemas vivos. No entanto 
precisa ter conteúdos específicos ou ser uma dimensão fundamentada em 
princípios e critérios que perpassam várias disciplinas, ser um espaço de 
diálogos, de encontros entre os múltiplos saberes e fazeres.  

 

Essa é uma proposta educativa que se faz pertinente, tendo em vista os graves 

problemas ambientais que temos enfrentado, principalmente por causa de uma visão 

antropocêntrica do ser humano que privilegia o consumo e que, muitas vezes, não 

relaciona as suas atitudes aos impactos causados na natureza. 

De acordo com o PCN Meio Ambiente e Saúde (2001, p. 19): 
 

A perspectiva ambiental consiste num modo de ver o mundo em que se 
evidenciam as inter-relações e interdependência dos diversos elementos na 
constituição e manutenção da vida. Em termos de educação, [...] contribui 
para evidenciar a necessidade de um trabalho vinculado aos princípios da 
dignidade do ser humano, da participação, da co-responsabilidade, da 
solidariedade e da equidade. 

 

 Alfabetizar ecologicamente é propor uma educação ambiental pautada nos 

princípios da ecologia, da sustentabilidade, de forma que o indivíduo perceba-se 

como parte integrante de um todo e não se colocando como o mais importante 

elemento da natureza. Por isso, é cada vez mais necessário despertar nas crianças a 

consciência ecológica, assim como os professores precisam de embasamento teórico-

metodológico para garantir essa forma de educar para a sustentabilidade.  

Como subsídio teórico, este trabalho valeu-se dos estudos de Capra (1996; 

2003; 2006), PCN de Ciências (BRASIL, 1997), Carvalho; Gil Pérez (1993), Dualibi 

(2011), Franco (2008), Krebs (2001), Begon et al. (2007),  André (1995), Bogdan; Biklen 

(2008), Chizzoti (2006), Moraes (2006), Giroux (1997); Imbernón (2009), Christov 

(2012), dentre outros autores e suportes teóricos.  

Os capítulos deste trabalho estão organizados do seguinte modo: o primeiro 

capítulo traz considerações sobre a formação continuada de professores, abordando a 
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formação continuada em serviço de professores do Ensino Fundamental, 

evidenciando a escola como lócus formativo. Evidencia a importância da formação 

continuada numa perspectiva de colaboração e a necessidade de ressignificar os 

momentos de Atividades Complementares (AC) como espaços formativos que 

podem contribuir significativamente para essa formação na escola, com destaque 

para a formação de professores em Educação Ambiental. 

O segundo capítulo apresenta alguns tópicos importantes da AE, tais como: 

definições da Ecologia, a relação da Ecologia com a Educação Ambiental, os Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental e as propostas de alfabetização e letramento, como 

estes termos são conceituados e as considerações do ensino da AE como modalidade 

de EA. 

O terceiro capítulo delineia todo o percurso da pesquisa. É o capítulo do 

caminhar metodológico. Nele, está presente a caracterização da pesquisa: a 

abordagem e a modalidade da pesquisa; métodos e instrumentos utilizados para a 

coleta e construção dos dados; a teoria escolhida para a análise; o local e as 

participantes; além do detalhamento de cada etapa da pesquisa.   

 O quarto capítulo intitulado “Compreendendo as informações coletadas” 

apresenta a análise e interpretação dos dados. Subdivide-se em quatro categorias: i) 

O que pensam e dialogam as professoras nas entrevistas; ii) Dialogando com as 

professoras nos encontros formativos; iii) Desenvolvimento do projeto didático e, iv) 

Avaliação final. Cada uma delas desdobra-se em subcategorias de análise. 

Por fim, as considerações finais sintetizam as contribuições da pesquisa.  

Dentre os principais resultados, destacamos os seguintes: quanto à Alfabetização 

Ecológica, observamos que é necessário o conhecimento das suas particularidades, 

como o conhecimento dos princípios ecológicos, ponto central para a elaboração dos 

projetos educativos, mas isso não rejeita a necessidade da preocupação social com os 

problemas ambientais, principalmente, quando há uma perspectiva de alfabetizar 

letrando; O ensino de Ecologia pode ser trabalhado desde os Anos Iniciais do EF 

aliado à AE. Quanto à aplicação do projeto didático em AE, confirmamos a 

necessidade de planejamentos que considerem a participação ativa do estudante no 

processo de ensino-aprendizagem. Em relação à formação continuada, é possível que 
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seja desenvolvida em encontros de AC, fruto de um trabalho de planejamento e 

organização da coordenação pedagógica, considerando o trabalho desenvolvido 

colaborativamente com as/os participantes; Há necessidade de formação em EA para 

professores; Evidenciamos a AC como espaço formativo em potencial e também o 

papel do coordenador pedagógico como gestor da formação docente na escola. Foi 

possível também articular o trabalho formativo com as ações do PACTO/Pnaic. 

Nesse aspecto, concluímos que este estudo contribuiu para a ampliação da 

importância da rotina da PDAL no processo ensino-aprendizagem, como uma 

metodologia que pode se estender e atender positivamente o planejamento para as 

outras áreas do currículo nos anos iniciais do EF.  

Desse modo, as implicações da formação docente aliada ao desenvolvimento 

da AE na escola possibilitam a reflexão sobre os problemas locais e globais e sobre as 

nossas responsabilidades frente à realidade ecológica e ambiental. 
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CAPÍTULO 1 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES 

 

A formação continuada de professores tem recebido várias denominações, 

dentre elas, a de formação continuada em serviço e formação “centrada na escola”. 

Este tipo de formação privilegia o espaço da escola como lugar de formação docente. 

O termo educação continuada significa uma atividade que é contínua e que se refaz, 

tendo em vista as transformações sociais, políticas, econômicas, educacionais e as 

necessidades formativas dos professores nesse contexto. 

Essa é uma discussão pertinente, tendo em vista que os estudos e intervenções 

realizados no cotidiano escolar devem ter o objetivo de melhorar a qualidade e 

garantir que os momentos em que ocorrem os encontros na escola sejam proveitosos 

e possibilitem aos professores relacionarem teoria e prática, refletindo, fortalecendo e 

transformando as suas práticas pedagógicas. 

1.1 A Formação Continuada de Professores 
 

A profissão professor é uma atividade complexa e na atualidade torna-se mais 

difícil, tendo em vista a inserção de novas demandas que têm surgido na educação 

decorrente das mudanças que acontecem na sociedade. Dentre as diversidades 

surgidas e atendidas por esse profissional podemos citar: a inserção das novas 

tecnologias, a inclusão de pessoas com necessidades na escola, as questões 

ambientais, as discussões sobre gênero, entre outros assuntos sociais que emergem 

no contexto educacional. Sendo assim, conforme Marcelo (2009, p. 8): 

[...] para os docentes, ser professor no século XXI pressupõe o assumir 
que o conhecimento e os alunos (as matérias-primas com que 
trabalham) se transformam a uma velocidade maior à que estávamos 
habituados e que, para se continuar a dar uma resposta adequada ao 
direito de aprender dos alunos, teremos de fazer um esforço 
redobrado para continuar a aprender. 

 

Diante desse cenário, a formação docente é um fator importante para se obter 

qualidade na educação e de modo específico no processo ensino aprendizagem.  Por 

essa razão, a profissão professor exige formação permanente, uma busca constante 
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do conhecimento, visando a transformação pessoal e social.  Gatti (2009, p. 1) afirma 

que: 

Quando se trata de educação escolar são os professores que propiciam essa 
intermediação. Então, a formação de quem vai formar torna-se central nos 
processos educativos formais, na direção da preservação de uma civilização 
que contenha possibilidades melhores de vida e co-participação de todos. 

 

Nesse sentido, a formação continuada perpassa toda vida profissional do 

professor, diferente da formação inicial, que apresenta uma característica de formar 

para o ingresso na profissão. A formação inicial do docente da educação básica 

acontece no espaço da universidade e institutos superiores de educação, em nível 

superior, em cursos de licenciatura plena, como indica a Lei 9394/96, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). Isso demonstra uma preocupação 

com a formação do professor. A partir da instituição da legalidade para atender às 

demandas de formação inicial e de formação continuada. Sobre esse aspecto, Bahia; 

Paim (2010, p. 341) destacam que: 

Começa‐se assim uma avalanche de políticas e programas voltados para a 
formação do professor, seja daquele que nunca esteve em uma sala de aula, 
seja daquele que já possui experiência na docência, mas lhe falta a 
legitimação do saber fazer cotidiano através da graduação em um curso de 
licenciatura que é, exatamente, a situação dos professores em efetivo 

exercício do magistério. 

 
            Nota-se, portanto, que dentre as modalidades de formação de professores, a 

formação em exercício atende aos profissionais que já estão exercendo a função de 

professor, mas ainda não possui formação específica para exercê-la. Como exemplo 

dessas formações podemos citar o programa do MEC de formação de professores em 

exercício (Proformação), na modalidade de educação à distância, que habilitava para 

o Magistério em nível médio e atendia a professores leigos, que não possuía 

formação nesse nível. Há também, o Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica (PARFOR) destinado a professores das redes públicas de estados, 

municípios e do Distrito Federal, que não possuem curso superior ou que lecionam 

em área diferente da sua formação. Bahia; Paim (2010, p. 341) tratando sobre esses 

programas, ressalva: 

Em que pese, todavia, a importância da formação universitária do professor 
é preciso desconstruir a ideia de que essa formação se dá apenas nesse 
espaço. Este pode ser o primeiro, no caso daqueles professores que tiveram a 
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possibilidade de escolher primeiro a graduação que iriam fazer tornando‐se 
docentes, como pode ser o último, que é a situação dos professores que já se 
encontram em efetivo exercício do magistério há cinco, dez, vinte anos e vão 
buscar uma formação contínua através da entrada na Universidade, via 
Programas específicos de formação, ou estar no meio do caminho, como sãos 
os raros casos em que o profissional atua em outra área e se descobre com 
aptidões, interesse e desejo de qualificar‐se para exercer esta segunda 
profissão. 
 

Ainda no título VI dessa Lei que trata dos profissionais da educação considera 

a relação entre teoria e prática, enfatizando que isso aconteça “inclusive mediante a 

capacitação em serviço”. 

 É interessante destacar que nem sempre os discursos legais se concretizam na 

prática e, muitas vezes, quando acontecem não funcionam como estava previsto. Esse 

fato pode ser constatado nos momentos de formação que acontecem 

esporadicamente, sem nenhuma relação com os profissionais e suas instituições.  

Ao longo dos anos, várias denominações surgiram para atender aos modelos 

de formação continuada de professores, dentre elas podemos destacar as expressões: 

capacitação, reciclagem, aperfeiçoamento, atualização, especialização, educação 

continuada, formação continuada, formação em exercício, formação em serviço. 

Como se dá a formação continuada, então? 

Quanto à formação continuada de professores, Schnetzler (1996, apud ROSA e 

SCHNETZLER, 2003, p. 27) apresentam três razões que têm sido usadas para 

justificar esse tipo de formação: 

[...] – a necessidade de contínuo aprimoramento profissional e de reflexões 
críticas sobre a própria prática pedagógica, pois a efetiva melhoria do 
processo ensino-aprendizagem só acontece pela ação do professor; – a 
necessidade de se superar o distanciamento entre contribuições da pesquisa 
educacional e a sua utilização para a melhoria da sala de aula, implicando 
que o professor seja também pesquisador de sua própria prática. – em geral, 
os professores têm uma visão simplista da atividade docente, ao conceberem 
que para ensinar basta conhecer o conteúdo e utilizar algumas técnicas 
pedagógicas. 

 

Essas razões são importantes, no entanto, além das reflexões propostas, da 

investigação da prática e de que basta ter conhecimento do que vai ser ensinado e o 

domínio de técnicas é importante considerar a necessidade de uma postura 

emancipatória, transformadora, que considera o professor como “intelectual 
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transformador” (GIROUX, 1997), destacando que na visão tradicionalista as escolas 

são apenas para instruir, desconsiderando o caráter político e cultural desses espaços.  

Sendo assim, pensar os modelos de formação de professores é compreender as 

concepções de práticas docentes e as possibilidades que cada modelo apresenta, 

como sinaliza Contreras (2002): a racionalidade técnica, racionalidade prática e a 

racionalidade crítica. Para cada um desses modelos há uma concepção de autonomia 

subjacente. 

A racionalidade técnica para Contreras (2002) é uma autonomia ilusória, tendo 

em vista que o profissional é um mero especialista técnico e instrumental, que “supõe 

a aplicação de técnicas e procedimentos que se justificam por sua capacidade para 

conseguir os efeitos ou resultados esperados” (CONTRERAS, 2002, p. 91). Os 

profissionais possuem um domínio técnico, no entanto, são dependentes 

profissionalmente porque são meros executores, não pensam as atividades, apenas 

reproduzem as decisões que são tomadas fora do seu domínio. Não há um processo 

de análise crítica nem de reflexão sobre a prática. Esse modelo ainda perdura nas 

formações de professores, embora haja algumas mudanças. Isso é notável nas 

formações continuadas que as secretarias ou Ministério da Educação (MEC) 

disponibilizam, principalmente quando se trata de algum programa ou proposta de 

ensino. Os professores são treinados para aplicá-las, não há uma reflexão nem análise 

crítica sobre o que vão executar, muito menos no seu processo de produção. O 

professor é capacitado para aplicar o pacote, e os professores dos anos iniciais estão 

no foco desse tipo de formação, principalmente nos últimos anos, com o advento de 

programas de alfabetização na idade certa. A autonomia como status. 

Outro modelo de formação é a baseada na racionalidade prática que traz na 

essência a ideia do docente como profissional reflexivo (CONTRERAS, 2002, p. 105). 

A ênfase é a reflexão na ação. O professor como pesquisador também se enquadra 

nesse modelo. O pesquisador investiga a própria prática. Autonomia como 

responsabilidade moral individual. Nesse modelo, segundo Contreras (2002, p. 155): 

[...] os professores se encontram encurralados nessa lógica envolvente pela 
qual tudo fica reduzido às quatro paredes da sala de aula, teríamos que 
aceitar a afirmação de Giroux de que o enfoque reflexivo fica “restrito ao que 
ignora”. Ou seja, teríamos que aceitar que a mera reflexão sobre o trabalho 
do professor em classe pode ser insuficiente para elaborar uma compreensão 
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teórica sobre aqueles elementos que condicionam a sua prática profissional, 
mas dos quais pode não ter consciência. 

 

E por fim, Contreras (2002, p. 162) aponta a autonomia como emancipação, 

consciência crítica, no modelo baseado na racionalidade crítica que pretende:  

facilitar a ligação de uma concepção libertadora da prática de ensino com 
um processo de emancipação dos próprios professores para a sua 
configuração como intelectuais críticos requer, na opinião de 
Smyth(1991b;1986; 1987) e Kemmis (1985; 1987), a constituição de processos 
de colaboração com os professores para favorecer sua reflexão crítica.  
 

O professor como intelectual crítico é a proposta de Giroux,  baseado nesse 

modelo, que busca a participação ativa do profissional nas situações sociais, como 

instrumento de transformação social e de luta por uma sociedade justa. Refletir sobre 

a profissão docente requer que os professores compreendam como se processa 

historicamente o desenvolvimento da sua profissão. Fato que não tem sido 

prioridade nos cursos de formação inicial nem nos cursos de formação continuada. 

Muitos professores chegam ao fim da carreira sem sequer ter ouvido ou discutido 

sobre a sua profissão. O professor vai se fazendo professor na sua prática, com seus 

pares e nem reflete criticamente sobre o que envolve o seu fazer. 

Sobre os professores enquanto intelectuais transformadores, Giroux (1997) 

afirma que eles precisam, a partir de um posicionamento crítico, transformar a 

realidade em que trabalham, criar uma ideologia e condições estruturais para 

atuarem e produzirem pensando no coletivo. Ainda, conforme Giroux (1997, p. 29): 

Os professores precisam desenvolver um discurso e conjunto de suposições 
que lhes permitam atuarem mais especificamente como intelectuais 
transformadores. Enquanto intelectuais, combinarão reflexão e ação no 
interesse de fortalecerem os estudantes com as habilidades e conhecimento 
necessários para a abordarem as injustiças e de serem atuantes críticos 
comprometidos com o desenvolvimento de um mundo livre de opressão e 
exploração.  

 
Partindo dessa premissa, observa-se que as mudanças educacionais não levam 

em consideração o professor que está diretamente em sala de aula. Ele se torna 

apenas mero objeto de investigação, por isso, é comum em encontros pedagógicos, 

em cursos de formação continuada promovida pelas secretarias de educação, a fala 

de professores indignados com o que está sendo discutido, pois não faz sentido para 

a sua formação, ou ainda, quando pacotes prontos são enviados para as escolas a fim 
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de serem por eles executados sem que haja nenhuma consulta aos interessados. É 

preciso considerar o papel ativo e crítico dos professores. Giroux (1997, p. 162-163) 

assinala que: 

Num sentido mais amplo, os professores como intelectuais devem ser vistos 
em termos de interesses políticos e ideológicos que estruturam a natureza do 
discurso, relações sociais em sala de aula e valores que eles legitimam em 
sua atividade de ensino. [...] os professores deveriam se tornar intelectuais 
transformadores se quiserem educar estudantes para serem cidadãos ativos 
e críticos. 

 

Nesse aspecto é importante analisar o caráter pedagógico e político que a 

formação continuada deve assumir, pois partindo de um modelo de formação 

continuada que torne “o pedagógico mais político” e “o político mais pedagógico” 

(GIROUX, 1997). Segundo o autor, tornar o pedagógico mais político seria inserir o 

processo escolar na esfera política, possibilitando aos educandos uma postura de 

luta, de reflexão e ação crítica diante das injustiças sociais, políticas e econômicas. 

Tornar o político mais pedagógico seria a utilização de meios pedagógicos para 

incorporar meios de encorajar os estudantes para uma postura emancipadora, uma 

postura e linguagem crítica diante dos contextos sociais.  

Pérez (2010) enfatiza que uma formação continuada de professores como 

intelectuais transformadores significa que os profissionais podem definir 

responsavelmente o que e porque ensinar, ultrapassando os limites de uma 

racionalidade técnica em que o professor apenas reproduz tarefas alheias, restando 

apenas o como ensinar. 

Giroux (1997) propõe que os professores intelectuais transformadores precisa 

assumir a linguagem da crítica e da possibilidade, compreendendo que eles são 

agentes de mudança. A linguagem da crítica pressupõe a análise dos conteúdos no 

contexto social e escolar, relacionamento com as questões de conhecimento e poder. 

A linguagem da possibilidade se apresenta como uma possibilidade de inserir no 

discurso mudanças e reconhece os espaços escolares como locais de emancipação e 

empoderamento dos envolvidos. No caso dos professores implica também na 

autonomia docente. 

Contreras (2002), tratando sobre a profissionalidade, apresenta três dimensões 

para compreender a autonomia a partir da perspectiva educativa: a obrigação moral 
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(compromisso moral e ético com o ensino), o compromisso com a comunidade 

(compromisso social e político com a prática docente) e a competência profissional 

(domínio de habilidades, princípios e consciência do sentido e das consequências das 

práticas pedagógicas). 

Ensinar é trabalho que se realiza com seres humanos, há a impossibilidade de 

separar a concepção da execução e do ensino porque este trabalho é vinculado à 

cultura e ideologia. Para Imbernón (2009) ser profissional da educação significa 

participar da emancipação das pessoas em relação ao poder econômico, político e 

social. Isso significa que este profissional não deve estar alheio a essas demandas, 

devido a sua responsabilidade e compromisso social, do mesmo modo como a sua 

formação deve perpassar por estas esferas.  

Nóvoa (2011, p. 45) ressalta “a necessidade de uma formação de professores 

construída dentro da profissão”, no entanto, nota-se que há uma predominância de 

uma formação clássica centrada em um modelo que é planejado de forma exterior à 

participação do professor e do seu local de trabalho, como sinaliza Albuquerque 

(2006, p. 1): 

a maioria das pesquisas aponta a predominância da concepção clássica de 
formação continuada de professores. A ênfase dessa perspectiva é na 
reciclagem do professor, ou seja, na atualização da formação inicialmente 
recebida. Especificamente, reciclar significa “refazer o ciclo”, voltar e refazer 
a formação recebida. Essa modalidade de formação continuada, geralmente, 
é oferecida pela universidade, por meio de cursos de aperfeiçoamento e de 
Pós-Graduação (lato sensu e stricto sensu). Outras possibilidades de 
atualização representam a participação do professor em simpósios, 
congressos, seminários e cursos oferecidos pelas próprias secretarias de 
educação.  

 
Contrapondo essa posição, Nóvoa (2011) apresenta  algumas propostas que 

deveriam ser consideradas no percurso de formação do professor, se esta fosse 

pensada, planejada a partir dos próprios profissionais. Na proposta 2, que ele 

denomina “P2- Profissão”, ele diz que “a formação de professores deve passar para 

“dentro” da profissão . [...]devolver a formação de professores aos professores. A frase 

pressupõe que os professores terão sido afastados dos programas de formação. E, de 

facto, assim é” (NÓVOA, 2011, p. 53). O autor ainda enfatiza que o processo de 

formação só terá sentido se for com a participação do professor. Enquanto esta 

ocorrer de forma externa, poucas transformações acontecerão na profissão docente. 
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Nesse sentido, a formação continuada dos professores para a necessidade de 

debater e desenvolver ações com vistas ao melhoramento de sua prática é 

fundamental. Para isso, é preciso que na escola haja um direcionamento, haja 

momentos de estudo e elaboração de propostas referentes a essa temática, pois os 

profissionais envolvidos discutirão sobre o seu fazer pedagógico, suas angústias, 

seus acertos e poderão propor sugestões de mudanças na sua prática e no seu 

ambiente profissional, considerando o contexto social a que estão inseridos. 

Outra proposta de NÓVOA (2011) faz-se pertinente nesta discussão que é a 

“P3- Partilha” porque apresenta a valorização do trabalho em equipe e o exercício 

coletivo da profissão, além disso, o autor ainda reforça a importância de projetos 

educativos na escola e enfatiza “a emergência do professor colectivo (do professor 

como colectivo) como uma das principais realidades do início do século XXI” 

(NÓVOA, 2011, p. 57). 

Quando o referido autor utiliza o termo coletivo, quer dizer que é necessário 

construir uma cultura de ações, de atitudes em conjunto com a equipe de 

profissionais, não no sentido de “juntar” posições individuais, mas na ideia de que se 

construa em coletividade. Nóvoa (2011) utiliza o termo “tecido profissional enriquecido” 

para se referir a uma integração dessa cultura profissional imbricada, construída 

junto e não na soma de individualidades. 

Nos últimos anos, pesquisadores têm desenvolvido estudos na área da 

formação continuada de professores em serviço. Imbernón (2009) denomina esse tipo 

de formação como formação permanente do professor experiente e salienta que nessa 

etapa há uma consolidação do conhecimento educativo por meio da prática apoiada 

na análise, reflexão e intervenção sobre os processos de ensino aprendizagem em um 

contexto específico. 

Assim, com base nessas premissas e na discussão sobre os modelos de 

formação baseados nas racionalidades, segundo Contreras (2002), este trabalho não 

pretendeu atender, especificamente, a um deles, no entanto, no decorrer das análises 

e interpretações dos dados dispostas no capítulo 4, podemos verificar que houve 

momentos em que de forma explícita ou implícita foram evidenciados os modelos 

ora citados neste capítulo. 
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1.2 A formação continuada de professores em serviço: a escola como lócus 
formativo 
 

A formação continuada de professores como formação em serviço surgiu 

como um modelo novo nesse processo de formação, pois tem crescido a ênfase no 

modelo formativo que passa a acontecer dentro do espaço escolar com o 

deslocamento para a valorização da figura do profissional que compõe esse cenário. 

O que se observava era uma supervalorização das jornadas pedagógicas que 

antecedem o início do ano letivo e que em muitos casos não passava desse momento 

ou cursos de pequena ou média duração oferecidos pelos sistemas de educação e 

ainda continua acontecendo em muitas realidades educacionais.  

No contexto de formação em serviço, embora ela não seja a salvação ou ainda 

não seja a única maneira realizada nos dias atuais, assume um lugar de ouvir as 

vozes dos participantes e de promover a emancipação desses atores a partir do seu 

próprio lócus de trabalho. 

A expressão “formação em serviço” pode apresentar significados diferentes de 

acordo com cada autor que a utiliza. Como já foi sinalizada aqui ela pode significar 

formação continuada, entendida como um processo que perpassa toda a vida 

profissional do docente. Segundo Glécio (2006), há aqueles que entendem como 

atividades esporádicas acontecidas na escola como seminários, palestras. No entanto, 

o autor considera essa modalidade de formação como aquela que ocorre no próprio 

local de trabalho desse profissional. Glécio (2006, p. 113) refere-se a essa formação da 

seguinte forma:  

É um meio contínuo e consequente para a formação continuada de 
professores. Um contexto natural e legítimo para o desenvolvimento dessa 
prática. Uma ação que acontece com o coletivo, e no coletivo dos pares, 
juntamente com a figura do coordenador pedagógico. 
 

Imbernón (2009) ao se referir à formação permanente do professor experiente 

orienta que: 

Já não podemos entender a formação permanente apenas como a atualização 
científica, pedagógica e cultural do professor, e sim sobretudo como a 
descoberta da teoria para organizá-la, fundamentá-la, revisá-la e combatê-la, 
se preciso. Trata-se de  remover o sentido pedagógico comum e recompor o 
equilíbrio entre os esquemas práticos e os esquemas teóricos que os 
sustentam. (IMBERNÓN, 2009, p. 69). 
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O referido autor continua afirmando que esse processo formativo deve 

possibilitar o conhecimento profissional e o desenvolvimento de pesquisas 

colaborativas com vistas a atender a demanda das pessoas e da comunidade a que 

este professor está inserido. Essa formação deve ajudá-lo a avaliar a necessidade 

potencial e a qualidade da inovação educativa; desenvolver habilidades básicas nas 

estratégias de ensino dentro de um contexto; proporcionar competências para 

modificar as tarefas educativas para atender as especificidades da diversidade e do 

contexto dos alunos e ainda, comprometer-se com o meio social.  

 Nesse sentido, Imbernón (2009) sinaliza que isso deve estar fundamentado em 

princípios e será obtido mediante os processos que implicam a revisão crítica dos 

conteúdos e dos processos de formação permanente para que gere conhecimento 

profissional ativo que não seja dependente nem subordinado a conhecimentos e 

contextos externos.  

Sendo assim, como sugere Imbernón (2009), a formação continuada em serviço 

centrada na escola pode ser uma alternativa de formação permanente do professor. 

Ela mostra-se como uma possibilidade de formar professores valorizando suas 

experiências e suas vozes no processo formativo. 

Nessa perspectiva, alguns teóricos têm trazido discussões sobre o processo 

formativo numa concepção de escola como lócus formativo que é considerada nos 

estudos de Nóvoa (2009), Imbernón (2009), Fusari (2006), entre outros.   

Segundo Imbernón (2009) “a formação centrada na escola” surgiu como 

modelo institucionalizado no Reino Unido em meados de 1970 sob algumas 

recomendações, tendo em vista a escassez de recursos educativos para a formação 

permanente dos professores. Segundo esse autor, ao final da Segunda Guerra 

Mundial e com as contribuições de Lewin e outros colaboradores, desenvolveu-se 

um conjunto de técnicas de intervenção para analisar uma organização como uma 

instituição educativa. As técnicas são: Diagnóstico da organização para coletar 

informações; devolução dessas informações para a organização; planejamento; 

aplicação; projeto baseado nas necessidades dos próprios participantes; participação; 

e modificação da estrutura “cultural” da organização. 
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Essas técnicas são consideradas na elaboração da formação permanente do 

professor a fim de que possam atender as necessidades da escola e elevar a qualidade 

do ensino e da aprendizagem dos alunos e das escolas. 

Imbernón (2009) salienta que a formação centrada na escola é mais do que a 

transferência do lugar de formação. Para ele (2009, p. 80), essa formação: 

Não é apenas um conjunto de técnicas e procedimentos, mas tem uma carga 
ideológica, valores, atitudes, crenças. Não é, portanto, uma simples 
transferência física, nem tampouco um novo agrupamento de professores 
para formá-los, e sim um novo enfoque para redefinir os conteúdos, as 

estratégias, os protagonistas e os propósitos da formação. 
 

Concordando com Imbernón (2009), a formação na escola deve centrar no 

processo de colaboração, que segundo ele, a partir dos pressupostos que ele 

estabelece para esse modelo, é “mais que uma estratégia de gestão, é uma filosofia de 

trabalho” (IMBERNÓN, 2009, p. 81). Desse modo, o professor é ator e não objeto de 

formação. Esse enfoque distancia do modelo de escola como organização focada nas 

técnicas e instrumentos, funções e papéis que são aperfeiçoados conforme essas 

normas e técnicas.  

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 

1985 apud IMBERNÓN, 2009) destaca algumas recomendações sobre a formação 

centrada na escola: mostra-se adequada às necessidades da escola e dos professores; 

ainda é pouco aplicada; é preciso maior autonomia às escolas pelas administrações; 

essa modalidade não deve excluir outras modalidades de formação; a melhoria da 

escola afeta os professores e toda comunidade escolar; a natureza do caráter 

formativo torna mais viável a inovação da instituição escolar. 

Fusari (2006) concorda com esse enfoque de formação e aponta que no Brasil, a 

exemplo de São Paulo, têm ocorrido experiências interessantes nas quais o 

desenvolvimento dos professores acontece no cotidiano escolar, sob a coordenação 

de diretores, coordenadores pedagógicos ou mesmo de professores. Apesar de 

considerar pontos positivos nessa formação, ele destaca que é preciso tomar cuidado 

com a formação dentro da escola, pois segundo este autor, a formação contínua deve 

acontecer dentro e fora da escola, a fim de que os profissionais possam manter 

contatos com outras experiências e avaliar o seu trabalho e o dos colegas. Outro fator 
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importante a ser considerado é que essa formação deve acontecer em parceria, os 

participantes precisam envolver-se na proposta compartilhando esse momento de 

formação, o que implica no compromisso de cada um no processo. Isso é válido tanto 

para os professores quanto para a equipe gestora. 

Para Nóvoa (2011, p. 58), uma formação de professor construída dentro da 

profissão requer: 

a ideia da escola como o lugar da formação dos professores, como o espaço 
da análise partilhada das práticas, enquanto rotina sistemática de 
acompanhamento, de supervisão e de reflexão sobre o trabalho docente. O 
objectivo é transformar a experiência colectiva em conhecimento profissional 
e ligar a formação de professores ao desenvolvimento de projectos 
educativos nas escolas. [...], a ideia da docência como colectivo, não só no 
plano do conhecimento mas também no plano da ética. Não há respostas 
feitas para o conjunto de dilemas que os professores são chamados a 
resolver numa escola marcada pela diferença cultural e pelo conflito de 
valores. Por isso, é tão importante assumir uma ética profissional que se 

constrói no diálogo com os outros colegas. 
 

Um tempo/espaço importante para articular os grupos de professores é o 

momento da AC. Santos (2016) corrobora com essa ideia, afirmando que esse espaço 

pode gerar boas condições para reflexões coletivas.  

O que é AC? Atividade Complementar, também conhecida como Horário de 

Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) ou Horário de Trabalho Coletivo (HTC). É um 

momento em que acontecem as reuniões formativas. Ela é incluída na carga horária 

dos professores e é destinada a estudo, formação, planejamento. Conforme o Art. 56 

do Estatuto do Magistério da Bahia: 

Considera-se Atividade Complementar, a carga horária destinada, pelos 
professores em efetiva regência de classe, com a participação coletiva dos 
docentes, por área de conhecimento, à preparação e avaliação do trabalho 
didático, às reuniões pedagógicas e ao aperfeiçoamento profissional, de 
acordo com a proposta pedagógica de cada Unidade Escolar. 
 

Este horário está previsto na LDBEN (9394/96) e no Estatuto do Magistério 

dos professores. É um direito conquistado pelas lutas do Movimento docente em 

busca de profissionalização do Magistério. Conforme Silveira (2012, p. 15):  

a reunião formativa tem como principal objetivo construir coletivamente 
respostas para os problemas pedagógicos enfrentados pelo grupo. Em 
algumas regiões, é chamada de horário de trabalho coletivo (HTC); em 
outras, de atividade complementar (AC). Há lugares que possibilitam um 
encontro formativo mensal de oito horas, além de mais três ou quatro horas 
semanais[...]. Alguns garantem apenas o horário semanal de duas, três ou 
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quatro horas. Essa variação depende da estrutura e do funcionamento da 
formação no município e na escola.  
 

Essas ACs são mediadas pelo Coordenador Pedagógico ou pelo articulador de 

área. Este último, quando se refere aos anos finais do EF. Quando não há esses 

mediadores, os professores realizam essa atividade sozinhos. Santos (2016, p. 47) 

destaca que:  

A luta por melhores condições de trabalho docente não resumem-se a 
conquista do horário de AC, entretanto, este momento apresenta-se como 
relevante para a prática docente por ser inerente a profissão. Diante da 
conquista deste espaço se faz necessário que este contribua para a formação 
docente para que não se configure como um momento de reprodução das 
ações orientadas pela racionalidade técnica. 
 

          Sendo assim, a formação na escola deve estar fundamentada em princípios e 

em processos que implicam a revisão crítica dos conteúdos e dos processos de 

formação permanente para que gere conhecimento profissional que não seja 

dependente apenas de conhecimentos e de contextos externos.  

Partindo dessa discussão, destacamos a necessidade de se pensar a escola em 

seus espaços de reuniões coletivas como momentos de pensar, problematizar 

questões sobre a profissão docente, a exemplo de profissionalização, 

profissionalidade, trabalho docente, entre outros temas, a fim de que essas discussões 

componham o acervo de conhecimentos do professor, partindo das necessidades do 

grupo, de “dentro da profissão”, como nos mostra Nóvoa (2011).  

Nessa perspectiva, Vasconcelos (2013, p. 120) concebe “as reuniões 

pedagógicas como espaço de reflexão crítica, coletiva e constante sobre a prática da 

sala de aula e da instituição (bem como suas interfaces)”. O autor ainda alerta que 

esse espaço precisa ser bem utilizado e que deve ser um lugar compartilhado. 

Embora seja importante a figura de uma liderança para organizar o grupo, todos os 

envolvidos podem participar ativamente trazendo suas contribuições, seus 

questionamentos. Sobre a utilização do espaço, Vasconcelos (2013, p. 127) explica: 

O que é, então, ser bem utilizado? Significa que deve satisfazer as 
necessidades reais do grupo [...] porque muitas vezes, em função das 
solicitações da sociedade, estamos envolvidos por todos os lados pela 
alienação, o que demanda atenção e empenho mútuo para acordarmos. Não 
há um portador “por excelência” das necessidades reais do grupo; ora este 
portador pode ser o coordenador pedagógico, ora o professor, ora o aluno, 
ora o diretor, ora os pais, etc.. 
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Isso significa que não basta ter o espaço para as reuniões semanais, quinzenais 

ou mensais, é preciso que haja uma ocupação dele que seja significativa. Diante dessa 

discussão sobre a formação na escola, da importância dos grupos de estudos 

colaborativos, a Atividade Complementar surge, nesse contexto, como um espaço 

que possui um potencial e que precisa ser ressignificado para um caráter formativo, 

como espaços de reflexão e elaboração conjunta, de emancipação dos envolvidos e a 

relevância dessa atividade para a formação de professores. 

Ao evidenciarmos a importância de se constituir na escola espaços de reflexão 

sobre a formação continuada do professor consideramos que esses momentos 

promovidos na escola, muitas vezes, tidos como alvos de crítica pelo uso indevido ou 

não tão bem utilizado, podem tornar-se potencialmente significativos para atender às 

demandas educacionais e profissionais, se estes forem bem planejados e articulados 

com a equipe escolar. 

Os aspectos da constituição da profissão que contribuam para a formação e 

compreensão da prática docente, assim como outros temas, como os saberes 

docentes, são necessários. Uma participação ativa dos atores envolvidos na escola e 

no processo formativo que acontece na escola suscitam um repensar sobre a 

formação de professores a partir da compreensão do seu fazer docente. 

No ensino fundamental, apesar de haver alguns direcionamentos de formação 

continuada, muitas vezes, acontecem numa esfera externa à escola e à participação 

dos professores, promovidas pelas Secretarias de Educação ou pelo MEC. Além 

disso, o que se observa atualmente é uma ênfase nas formações para os anos iniciais 

do ensino fundamental, com destaque para o ciclo de alfabetização.  

Face ao exposto, não pretendemos aqui ter uma visão ingênua ou romântica 

de que esse modelo de formação seja a salvação, mas entendemos que ela tem uma 

potencialidade porque permite que os atores participem do seu processo de 

formação, considerando o contexto da escola e da sociedade a qual está inserido. 
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1.3  O Coordenador Pedagógico e a formação docente: contribuições para a 
formação continuada de professores em serviço 

 

Dado o contexto educacional, o papel do coordenador pedagógico no 

cotidiano escolar emerge como o colaborador nas discussões, reflexões e ações 

pedagógicas, contribuindo para a qualidade do processo ensino-aprendizagem.  

Muitos estudos têm voltado para o papel do coordenador pedagógico e para a 

identificação da identidade desse profissional que, muitas vezes, não encontra 

referência na formação inicial.  

Franco (2008) corrobora com isso, quando indica a falta de formação inicial 

para o exercício da prática de coordenação pedagógica como um fator que contribui 

para o não entendimento do seu fazer pedagógico. Mostra, ainda, que o papel do 

coordenador pedagógico deve centrar-se na realização das reflexões e transformações 

das práxis pedagógicas. Portanto, é preciso que os profissionais conheçam as suas 

atribuições, já que isso não fica muito claro nas situações cotidianas.  

Dentre as tantas atribuições do coordenador pedagógico na escola, Christov 

(2012) sinaliza a formação continuada de professores como a função essencial, 

processo que tem sido denominado de Educação Continuada. Essa é uma discussão 

pertinente, tendo em vista que os estudos e intervenções realizadas têm o objetivo de 

melhorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem.  

Domingues (2014), também discorre sobre o coordenador pedagógico e a 

formação continuada de professores na escola e o coloca como gestor dessa 

formação. Desse modo, o coordenador é um agente importante para garantir que os 

momentos em que ocorrem os encontros na escola sejam proveitosos e possibilitem 

aos professores relacionarem teoria e prática no seu fazer pedagógico, refletindo e 

fortalecendo as suas práticas pedagógicas.  

Lima; Santos (2007) compreendem a coordenação pedagógica como uma 

assessoria permanente e continuada e listam quatro dimensões, apontadas por Piletti 

(1985 apud LIMA; SANTOS, 2007, p. 45) como principais atribuições do professor 

coordenador, a saber:  

a) acompanhar o professor em suas atividades de planejamento, docência e 
avaliação;  
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b) fornecer subsídios que permitam aos professores atualizarem-se e 
aperfeiçoarem-se constantemente em relação ao exercício profissional;  
c) promover reuniões, discussões e debates com a população escolar e a 
comunidade no sentido de melhorar sempre mais o processo educativo;  
d) estimular os professores a desenvolverem com entusiasmo suas 
atividades, procurando auxiliá-los na prevenção e na solução dos problemas. 
 

Partindo dessas compreensões, cabe à coordenação pedagógica ser a 

interlocutora no processo de reflexão transformadora, por meio da formação 

continuada dos professores e de ações coletivas articuladas no universo escolar que 

possibilitem uma educação pautada, neste caso, nos princípios da alfabetização 

ecológica e que desenvolvam valores e comportamentos nos educandos a 

compreensão do seu papel no mundo. Por isso, é importante que o coordenador 

pedagógico reflita sobre o seu cotidiano, de modo que possa atuar e transformar as 

ações da escola a partir das experiências vivenciadas. 

Matus (1991 apud PLACCO, 2012) acerca da rotina do coordenador 

pedagógico, apresenta conceitos acerca da caracterização das suas atividades de 

trabalho da seguinte forma: as atividades de IMPORTÂNCIA referem-se àquelas que 

são prioridades e que estão traçadas no plano de metas do Projeto Político 

Pedagógico (PPP), visando a superação de obstáculos na escola, por isso implica 

mudanças. As atividades de ROTINA servem para cumprir e manter o 

funcionamento da escola e, nesse caso, o compromisso é com a estabilidade do fazer 

diário. Tanto a importância quanto a rotina são atividades planejadas. Por outro lado, 

as atividades do par URGÊNCIA-PAUSA surgem conforme as necessidades do dia a 

dia da escola. As ações URGENTES estão ligadas à adequação, ligadas à 

flexibilização do planejamento de trabalho, pois surgem fora do que fora planejado, 

alterando a rotina. A PAUSA atende ao campo das necessidades individuais do 

coordenador, como momento de descanso e outros elementos subjetivos, 

relacionados com as necessidades particulares do profissional. 

Além dessas atividades de trabalho do coordenador pedagógico, Almeida 

(2012, p. 78-84) apresenta, ainda, quatros pontos que devem ser considerados 

referentes às relações interpessoais: 

1. Ouvir-falar: Professor e coordenador são parceiros num diálogo constante; 
2. Cultivar a leveza: Tirar o peso das coisas, das pessoas, compartilhar as 
alegrias e o percurso do processo; 
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3. Exercitar o planejar coletivo: Concentração de esforços dos atores 
envolvidos no processo; 
4. Permitir aflorar o vivido: Compartilhar as experiências vividas. 
 

Nesse aspecto, quando a instituição é considerada como um agente de 

mudança é preciso promover um clima/cultura de colaboração (IMBERNÓN, 2009) 

centrada na participação coletiva, de trabalho em equipe e de decisões 

compartilhadas.  

Sobre a colaboração no processo de formação na escola, Ponte; Serrazina 

(2003) destacam que a colaboração tem sido uma forma de trabalho muito 

reconhecida tanto na área de educação quanto em outras áreas das ciências sociais. 

De acordo com esses autores, atualmente não dá para pensar um trabalho por menor 

complexidade que seja sem recorrer a uma equipe de trabalho. É uma estratégia 

importante, principalmente quando surgem problemas ou dificuldades que não são 

fáceis de resolver individualmente no campo do desenvolvimento profissional. Nesse 

sentido, há a necessidade de um programa de trabalho para o desenvolvimento de 

um processo de colaboração, que refletirá na qualidade desse grupo. 

O termo colaboração apresenta diferentes significados de acordo com o 

contexto e a cultura. Wagner (1997 apud PONTE; SERRAZINA, 2003, p.16) conceitua 

a palavra colaboração como “uma forma especial de atividade realizada em conjunto 

por diversos intervenientes de modo a que todos aprofundem o seu conhecimento 

uns dos outros” e Day (1999 apud PONTE; SERRAZINA, 2003, p. 16) defende que “a 

colaboração pressupõe negociação cuidadosa, tomada de decisões em conjunto, 

comunicação, diálogo e aprendizagem por parte de todos os participantes”. 

É preciso, porém, evidenciar as diferenças entre colaboração e cooperação, já 

que na colaboração numa relação mútua todos buscam atingir objetivos comuns, 

enquanto que na cooperação os objetivos comuns podem estar atrelados a interesses 

individuais de alguns participantes (PONTE; SERRAZINA, 2003).  

Num tipo de atividade como a que é proposta acima é necessário organização 

e um ambiente relacional que pressupõe uma relação afetiva entre os participantes 

que envolve diálogo, negociação e cuidado (PONTE; SERRAZINA, 2003), dizem que 

numa atividade complexa como essa tem que existir uma liderança para não se 

correr o risco de se perder na trajetória. Sugerem que essa liderança seja centrada 



 
 

44 
 

numa pessoa ou por um grupo de pessoas. Além disso, apresenta algumas 

dificuldades desse trabalho, de acordo com Boavida; Ponte (2002): “saber gerir a 

diferença, lidar com a imprevisibilidade, saber avaliar os potenciais custos e 

benefícios e estar atento em relação à auto-satisfação confortável e ao conformismo” 

(PONTE; SERRAZINA, 2003, p.19). Portanto, saber identificar e lidar com os 

problemas é fundamental no desenvolvimento do trabalho colaborativo. 

Essa discussão evidencia a importância do trabalho da coordenação 

pedagógica como uma forma de articulação e liderança na formação de grupos de 

estudos, reforçando a ideia de que além das questões do fazer pedagógico, o 

coordenador precisa cuidar da formação contínua pessoal e a dos professores com os 

quais trabalha nas diversas áreas do conhecimento. Estudar, pesquisar, ler, criticar e 

repensar o seu dia a dia na escola a fim de contribuir com as práticas dos professores 

para que transformem o processo ensino-aprendizagem. 

Cunha e Prado (2012) entendem que a formação centrada na escola pode 

ocorrer sob a mediação do coordenador pedagógico nos encontros individuais e 

coletivos e que este profissional pode ser um instrumento potencializador do 

desenvolvimento pessoal e profissional dos professores. É uma atividade árdua e 

difícil que pode ser superada com um trabalho em equipe. 

Assim, um fator importante nessa relação, como já fora sinalizado dentro dos 

aspectos da colaboração, é a dimensão relacional, pois o coordenador pedagógico 

deve se colocar na posição horizontal, como parceiro e colaborador desse processo, 

que, por sua vez, têm dentre as suas atribuições, a função de promover a formação 

contínua do docente, por isso, há a necessidade da construção de um planejamento, 

de elaboração de uma proposta formativa a ser desenvolvida nas escolas, 

considerando as necessidades formativas dos profissionais.  

 

1.4  A formação de professores em Educação Ambiental 
 

A presente discussão sobre a formação de professores é continuidade do 

tópico anterior, considerando o foco da formação continuada em serviço. É uma 

breve contextualização sobre a importância de uma formação específica para atuar 
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em EA nos Anos Iniciais do EF, haja vista que o professor é um mediador do 

processo ensino-aprendizagem, é um dos responsáveis por tornar isso possível.  Fato 

que justifica a importância da formação docente em EA.  

Nos Anos Iniciais do EF o profissional responsável por tratar dessas questões é 

o Pedagogo, profissional com diploma de licenciatura em Pedagogia ou Normal 

Superior. É o professor que ministra aulas para turmas de Educação Infantil como 

também para as turmas de primeiro ao quinto ano do EF. O Pedagogo é intitulado 

como professor generalista, pluralista, tendo em vista, a demanda a que é submetido 

no seu fazer pedagógico. É um profissional que leciona todos os componentes 

curriculares do ano escolar a que lhe é conferido. Por isso, deve “saber” o 

conhecimento das diversas áreas do saber. 

Como está discutido no capítulo seguinte, o EF é um segmento da educação 

básica que tem uma preocupação com a garantia da aprendizagem da linguagem e 

da matemática na perspectiva de alfabetizar letrando. Embora, haja uma 

manifestação teórica de que se deve desenvolver essa proposta fazendo uso dos 

demais componentes curriculares, prevalece os aspectos da linguagem e da 

matemática. Ademais, o público desse segmento de ensino apresenta peculiaridades 

que demandam uma preparação do profissional que o atende. Nesse sentido, 

constatamos que trabalhar a AE, nesses anos escolares, exige uma preparação não só 

no aspecto do conhecimento ecológico/ ambiental como também em outras áreas do 

ensino. 

Para contemplar a EA nos currículos escolares, é importante que a formação 

do professor seja permanente, continuada, principalmente, diante das problemáticas 

ambientais que têm ocorrido e também pelo fato de que ela não se configura como 

uma disciplina escolar, já que existe a orientação a temática meio ambiente deva ser 

abordada transversalmente 

Shimizu (2012) sugere que essa formação possa ocorrer na formação inicial ou 

continuada enquanto estiver em serviço. Ela ressalta que precisa ser uma formação 

planejada, organizada e responsável. O trabalho de Duarte e colaboradores (2014), 

também evidencia a importância de uma formação que ultrapasse o diploma 

acadêmico, indicando a necessidade de propostas que sejam contínuas e não 
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reduzidas a projetos pontuais, tendo em vista, a complexidade da relação sociedade-

natureza. 

O Parâmetro Curricular Nacional (PCN) Meio Ambiente (2001) aponta que o 

professor pode priorizar a própria formação/informação de acordo com as suas 

necessidades formativas, pois o profissional deverá abordar os conteúdos e 

procedimentos de forma adequada para atender as diferentes faixas etárias. Ainda 

ressalva que o professor não precisa tornar-se um especialista, mas manter-se 

informado para desenvolver as suas atividades. 

Essa afirmação é perigosa porque pode incorrer em práticas sem consistência 

teórica ou em veiculação de informações inverídicas. Além disso, pode tornar-se uma 

proposta opcional, sem o compromisso daqueles que deveriam torná-la realidade nas 

escolas. É um assunto que fica em segundo plano no cenário educacional, muitas 

vezes, a mercê das temáticas de projetos didáticos pontuais. Diante dessa 

inconsistência tanto nas práticas de ensino como na formação do profissional, 

Carvalho (2002, p. 71) conclui que: 

[...] o debate ambiental ainda não chegou aos cursos de formação de 
professores, tampouco tem conseguido estar presente nos momentos-chave 
da organização do trabalho educativo na escola, como, por exemplo, na 
definição dos projetos pedagógicos, dos planos de trabalho, do uso do 
tempo em sala de aula, do planejamento da escola, da distribuição das 
atividades no tempo remunerado dos professores. 

  
Diante do exposto, fica ainda mais evidente e pertinente destacar como a 

formação do professor é fundamental para o desenvolvimento de práticas que façam 

sentido tanto para o educador quanto para o educando em sala de aula e fora dela. 

No entanto, é preciso que o professor consiga se enxergar dentro do processo de 

formação e de suas atribuições profissionais, concebendo a sua identidade 

profissional e a necessidade de considerar em seu trabalho o processo de 

desaprender e aprender, como afirma Huberman (1973 apud FREITAS; VILLANI, 

2002). Ou seja, é preciso desconstruir e construir conhecimentos que muitas vezes 

estão enraizados pelas práticas de ensino a que foram submetidos, consistindo em 

suas necessidades formativas. 

No entanto, é preciso considerar que, embora haja a necessidade de formação 

para professores em EA, no cotidiano das escolas, muitos profissionais têm se 
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esforçado para contemplar a temática em suas práticas, mesmo não havendo uma 

preparação no formato inicial superior ou continuada, como salienta Shimizu (2012). 

Observamos, então, que há uma necessidade formativa do professor para 

atuar em EA, porém, poucas são as oportunidades de formação, pois, a própria 

formação inicial realizada nas universidades não tem conseguido superar essa 

lacuna. Morales (2007, p. 285), apresenta a preocupação suscitada na Conferência de 

Tbilisi (UNESCO, 1994) sobre essa situação: 

De acordo com algumas de suas diretrizes, a educação ambiental nos 
espaços universitários, deveria romper com os modelos tradicionais de 
educação ao aceitar a interdisciplinaridade para a solução de problemas 
sócio-ambientais; deveria desenvolver materiais pedagógicos locais e 
estabelecer cooperações locais, nacionais e internacionais, bem como incluir 
no programa de formação de professores a educação ambiental; deveria, 
outrossim, ajudar docentes dos centros de formação de professores na área 
de educação ambiental e facilitar, aos futuros professores, formação 
ambiental apropriada ao meio urbano ou rural. 
 

Assim, notamos que a formação deveria atender as necessidades formativas 

de acordo com as particularidades de cada grupo, além de especificar uma formação 

apropriada para o meio urbano ou rural, destacando a importância de adequação aos 

espaços de atuação.  

Ao sinalizarmos a formação apropriada ao meio rural, reportamos 

brevemente, ao Programa Despertar, um programa de EA na perspectiva 

socioambiental, que ocorre em algumas cidades, no estado da Bahia, em escolas do 

campo, criado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). Inicialmente, 

o Programa foi realizado no Paraná, com o nome Agrinho, mas atendia escolas 

urbanas e rurais. Segundo Borges (2014), o programa tem como referência os PCNs, a 

partir do tema transversal meio ambiente, eixo norteador na inserção do tema, no 

currículo escolar das escolas rurais. Utiliza a metodologia da Pedagogia de Projetos. 

Os municípios que aderem ao Programa disponibilizam um coordenador pedagógico 

municipal para desenvolver as ações. Borges (2014, p. 54-55), descreve ações de 

formação do Programa: 

O Programa Despertar emprega vários procedimentos para realizar a 
educação ambiental nas escolas: Promovendo a integração entre professores, 
alunos, pais e comunidade rural; auxiliando na formação profissional do 
trabalhador e do produtor rural do futuro; contribuindo para a diminuição 
da evasão escolar dos alunos da zona rural; oportunizando o trabalho 
interdisciplinar com os temas transversais, explorando as situações locais, 
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habilitando professores para desenvolver ações estratégicas sobre os temas 
transversais, com atividades pedagógicas significativas a partir de projetos 
interdisciplinares. 

 
Notamos que essa é uma proposta que direciona os trabalhos tanto do ponto 

de vista da formação dos professores, quanto da integração com a comunidade a 

partir de situações locais na realização da EA. Os professores da Educação do Campo 

participam de formações, palestras, seminários, grupos de estudos do Programa 

Despertar (GED) orientações e acompanhamento dos projetos ambientais, 

intercâmbios de troca de experiência com professores e alunos. Há formação para 

coordenadores e educadores durante o ano letivo com certificação de 80 horas. As 

formações ocorrem em Salvador e nos municípios cadastrados (BORGES, 2014). 

Ainda há a formação para o agente despertar, estudantes eleitos em cada escola que a 

representam. 

Observamos que há diversos estudos que abordam a formação de professores 

e a EA, no entanto, poucos espaços formativos para tal. Portanto, a formação para 

atuação em EA é imprescindível tendo em vista a complexidade da temática e da 

variedade de modalidades que existem. É importante também o esclarecimento e a 

definição de que EA a escola adota e desenvolve no seu contexto para que toda a 

comunidade escolar tenha acesso e participe ativamente do processo ensino – 

aprendizagem e que fique explicitada no PPP da escola, já que ele é o documento 

norteador do trabalho pedagógico e político da instituição de ensino.  

Ao evidenciarmos a AE, por exemplo, como denominação de EA pretendida, é 

necessário o conhecimento das suas particularidades que se aproximam de outras 

modalidades, mas que se distanciam em outras. Nesse caso, é fundamental o 

conhecimento dos princípios ecológicos, ponto central para a elaboração dos projetos 

educativos. Isso não recusa a necessidade da preocupação social com os problemas 

ambientais, principalmente, quando há uma perspectiva de alfabetizar letrando. 

Alfabetizar no sentido de compreensão a partir dos pressupostos científicos sobre as 

temáticas e, letrar no sentido de estabelecer relações e/ou participar, aplicar esses 

conhecimentos no seu cotidiano. 

Nesse contexto, evidenciamos que os princípios da proposta de AE, apesar de 

serem de cunho ecológico, relacionados com os aspectos biológicos, a sua aplicação 
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e/ou direcionamento para os princípios educacionais (GADOTTI, 2009), possibilitam 

uma orientação destes para a dimensão social. Isto evidencia, e está na organização 

desta proposta educativa, a importância contextual das problematizações para a 

elaboração e desenvolvimento de projetos educativos. Para isso, os profissionais, 

neste caso, professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, além de 

compreenderem os princípios ecológicos, precisam trazer para o universo educativo 

as questões ambientais, suas implicações ecológicas, associadas às demandas 

políticas a que estão relacionadas. Isso exige um posicionamento crítico-reflexivo 

frente aos problemas ou à compreensão de alguns fenômenos que ocorrem. Algumas 

situações que demonstram este tipo de postura foram analisadas no capítulo 4 deste 

trabalho. 

Pretendemos evidenciar nesta seção, o papel do professor no processo ensino 

aprendizagem da EA, como o mediador fundamental para estimular os estudantes a 

se comprometerem com a questão ambiental e a refletirem sobre os problemas locais 

e globais e as suas responsabilidades frente à realidade ambiental, à suas práticas e as 

suas contribuições para uma sociedade mais justa e equilibrada. Ademais, 

ressaltamos a urgência de formação continuada para os educadores em EA. 
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CAPÍTULO 2 

ALFABETIZAÇÃO ECOLÓGICA: DEFINIÇÕES DE ECOLOGIA, A 
RELAÇÃO COM A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COM OS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

 Compreender os conceitos de ecologia, como os ecossistemas funcionam e 

também alfabetizar-se ecologicamente tornou-se uma demanda crescente nos dias 

atuais, tendo em vista o crescimento acelerado da degradação do nosso planeta 

quando se refere às questões ambientais/ecológicas.  

 Neste capítulo, abordaremos sobre definições e conceitos em ecologia, a 

relação do ensino de ecologia com a educação ambiental e apresentaremos a 

alfabetização e o letramento ecológicos como proposta de Educação Ambiental nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental.   

2.1 Ecologia enquanto ciência, como componente curricular e conteúdo de 
aprendizagem 
 

 O termo “ecologia” é derivado do grego “oikos” que significa "casa”. Ele foi 

usado inicialmente por Ernst Haeckel, biólogo alemão, em 1869, em sua obra 

Generelle Morphologie der Organismen, que o definia como as relações totais dos 

animais com os seus produtos orgânicos e seu ambiente inorgânico, ou seja, com a 

relação entre o organismo e o seu ambiente. 

  A partir daí, outras definições surgiram. Dentre elas, a de Krebs (2001, p. 2), 

que define a ecologia como “o estudo científico das interações que determinam a 

distribuição e abundância de organismos”. É importante compreender que a 

distribuição refere-se a: onde podemos encontrar os organismos, enquanto que a 

abundância refere-se a que quantidade encontramos. Respectivamente, onde, 

quantos e por que encontramos tais organismos.  Observa-se, nesse caso, que a 

ecologia é uma ciência que trabalha as relações entre os organismos, assim como o 

que determina as distribuições e abundâncias entre eles. 
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 A ecologia debruça-se sobre três níveis de interesse: organismo individual, 

que faz parte de uma determinada espécie; população que é formada por indivíduos 

da mesma espécie; e comunidade, o conjunto de populações. Segundo Begon et al. 

(2007, p. X), 

Em relação ao organismo, a ecologia se ocupa do modo como os  indivíduos 
são afetados pelo seu ambiente (e como eles o afetam). No nível da 
população, a ecologia se ocupa da presença ou ausência de determinadas 
espécies, da sua abundância ou raridade e das tendências e flutuações em 
seus números. A ecologia das comunidades trata da composição e 
organização de comunidades ecológicas. 

 

 Quanto ao conceito de espécie é um dos mais debatidos dentro da biologia. 

Não há um conceito que se aplique a todos os seres vivos devido a sua enorme 

diversidade de estrutura, tamanhos e modos reprodutivos. Mayr(1982) caracterizou 

as espécies como “grupos de populações atualmente ou potencialmente 

intercruzantes, que são reprodutivamente isoladas e que ocupam um nicho específico 

na natureza”. Por sua vez, Myller e Spoolman (2012), explicam que ele compreende o 

grupo de organismos que têm características únicas que os tornam diferentes dos 

demaise que reproduzem descendentes férteis. O conceito evolutivo de espécie 

discutido por Wiley (1981) é um dos mais interessantes e diz que uma espécie 

evolutiva é uma linhagem (uma sequência de populações ancestrais-descendentes) 

que evolui separadamente (ou seja, mantém sua identidade) a partir de outras 

espécies e que possui suas próprias tendências evolutivas e destino histórico. A 

despeito desta discussão dentro da Biologia ensinar sobre o conceito de espécie 

torna-se um grande desafio para a ciência e para a educação (ROÇAS et al. 2008).  

 Além desses interesses, a ecologia ainda se concentra no percurso que é 

realizado pela energia e pela matéria por meios dos seres bióticos (vivos) e abióticos 

(não vivos) nos ecossistemas. O termo ecossistema indica, portanto, a relação da 

comunidade biótica ou biológica com o seu meio ambiente abiótico (ar, água, 

energia, etc). Ecossistema é um dos pontos centrais de estudo da ecologia. Há uma 

diversidade de ecossistemas: naturais (florestas, rios, etc), artificiais (aquários, 

plantações, etc); terrestres e aquáticos, referindo-se ao ambiente físico. 

 Apesar de ser uma ciência nova, surgida em meados do século XIX, a ecologia 

tem apresentado contribuições importantes relacionadas às questões ambientais, seja 
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em mudança climática global, conservação, preservação e/ou restauração ecológica. 

Nesse sentido, Begon et al. (2007, p. X), afirmam que  

Os ecólogos se ocupam não apenas de comunidades, populações e 
organismos da natureza, mas também de ambientes construídos ou 
influenciados pelo homem (plantação de florestas, lavouras de trigo, 
depósitos de grãos, reservas naturais, etc.) e de consequências da influência 
humana sobre a natureza (poluição, sobre-exploração de recursos naturais, 
mudança climática global). (Grifo do autor).  

 

 Begon et al.(2007, p. X), reforçam que “os problemas ambientais tem se 

destacado e que hoje, os ecólogos tem um papel central a desempenhar: um futuro 

sustentável que dependerá especialmente do conhecimento ecológico e da 

capacidade de prever ou produzir consequências segundo diferentes cenários”. E 

ainda  que é preciso ter o conhecimento apurado da teoria ecológica para que se 

possa aplicá-la. 

 Dualibi (2011) salienta que por causa do desenvolvimento desenfreado, o 

homem desligou-se da natureza. Segundo ela, “foram marcados por uma visão 

antropocêntrica de mundo, pelo desconhecimento da condição ternária 

(indivíduo/comunidade/espécie) do ser humano e pelo rompimento de sua ligação 

com a natureza” (DUALIBI, 2011, p. 1). Em seu texto Alfabetização Ecológica, do que 

estamos falando? a referida autora (2011,p. 1) traz o significado da palavra ecologia: 

A palavra ecologia, vem do grego óikos que significa casa, lar, ecologia, 
portanto, é a ciência da administração do Lar-Terra, da Pacha-Mama, grande 
mãe, como nosso planeta era designado nas culturas andinas, ou de Gaia, 
organismo vivo, como era chamado na mitologia grega e também o é na 
moderna cosmologia. 

 
Carvalho (2008) compreende a Ecologia como as interrelações entre os seres 

vivos passando dos estudos singulares para níveis cada vez maiores de 

complexidade na compreensão da vida e de sua organização no planeta, conhecido 

também como Gaia. Ela passou da ciência biológica e ecológica para o campo social. 

No Movimento social, a palavra é traduzida para uma diversidade de práticas não 

científicas ganhando novas conotações (lutas ecológicas, harmonia ambiental). No 

Movimento social holístico, no sentido das relações ambientalmente justas com a 

natureza e com os seres humanos. Nesses movimentos, a expectativa é de futuro para 

a vida no planeta. 



 
 

53 
 

Caldeira e Fonseca (2008, p. 74), concluem que a “Ecologia é uma ciência 

essencialmente sistêmica, que busca entender as complexas relações entre seres vivos 

e entre estes e seu meio”. 

Quanto aos campos de atuação da Ecologia há uma variedade de abordagens 

especializadas, como ecologia populacional, ecologia genética, ecologia 

comportamental, ecologia humana, entre outras.  Capra (2003, p. 20) diz que a 

Ecologia: 

[...] é um campo muito vasto. Pode ser praticada como disciplina científica, 
como filosofia, como política ou como estilo de vida. Como filosofia, é 
conhecida por “ecologia profunda”, uma escola de pensamento fundada 
pelo filósofo norueguês Arne Naess no início da década de 1970. Naess 
estabeleceu uma distinção importante entre ecologia “rasa” e ecologia 
“profunda”. 

 

No sentido filosófico, a ecologia rasa, segundo o autor seria a ecologia do 

ponto de vista antropocêntrico em que o homem é soberano em relação aos demais 

seres, como se não fizesse parte do sistema. Já na ecologia profunda, não há 

separação entre o homem e o ambiente, tudo é relacionado, numa relação de 

interdependência no processo de sobrevivência. 

Esse pensamento é importante a ser considerado no processo de ensino-

aprendizagem, principalmente quando esses estão associados à mudança de 

concepções, de atitudes ou até mesmo de estilo de vida.  

 A Ecologia também se apresenta como curso de graduação, como componente 

curricular no Ensino Superior nos cursos de graduação em Ciências Biológicas, 

Engenharia Florestal, Zootecnia, entre outros. Como conteúdo de aprendizagem no 

Ensino Fundamental se dá por meio do componente curricular Ciências Naturais e 

no Ensino Médio é tratada pela disciplina Biologia.  

Segundo Caldeira e Fonseca (2008), a ecologia pode funcionar como 

importante meio de exploração de temas geradores no processo ensino-

aprendizagem de biologia, pois ela perpassa por quase todos os conteúdos da área. 

Por isso, sinalizam que há várias possibilidades de se trabalhar com a disciplina, 

inclusive com atividades práticas em ambientes naturais, contribuindo para a 

construção do conhecimento científico.  
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Para Caldeira e Fonseca (2008), na sala de aula o ensino de ecologia trabalhado 

com situações ou definições prontas e acabadas, o professor acaba “roubando” do 

aluno importantes passos da vivência da realidade, que poderiam despertar a 

motivação no aluno para a elaboração de hipóteses sobre o fenômeno estudado. 

Esses autores (2008, p. 73), acreditam: 

[...] que os conceitos ecológicos, por buscar compreender o funcionamento 
complexo da natureza e seus processos ecológicos, é fundamental na 
construção de uma sociedade nova e sustentável. Portanto relacionar a 
importância do ensino de ecologia com a formação de indivíduos capazes de 
realizar a construção da tão almejada sociedade sustentável. 
 

Nessa perspectiva, segundo Capra (2003, p. 33), nas próximas décadas, “a 

sobrevivência da Humanidade dependerá da nossa alfabetização ecológica - nossa 

capacidade de compreender os princípios básicos da ecologia e viver de acordo com 

eles”.  

As discussões acima propostas buscam esclarecer conceitos em ecologia, com 

vistas ao entendimento posterior das bases da AE que apresenta em seu cerne a 

natureza ecológica a partir da compreensão da ecologia profunda e do pensamento 

sistêmico. Uma forma de promover uma introdução às ideias de que somos todos 

integrantes de um sistema e que, por conseguinte, as intervenções humanas 

negativas em relação aos ambientes interferem diretamente no seu funcionamento, 

causando desequilíbrios. Além disso, mostramos os campos de atuação e em quais 

momentos da nossa formação, a ecologia faz-se presente. A seguir, discutiremos a 

relação entre a ecologia e a EA. 

 

2.2 Ecologia e Educação Ambiental 
 

É nítida a relação entre a Ecologia e a Educação Ambiental (EA), de modo que 

os termos são confundidos quanto aos seus significados, evento que faz com que o 

Ensino de Ecologia seja utilizado como EA e vice-versa.  

Isso se deve ao fato de que conhecimentos da ecologia são utilizados na área 

ambiental. No entanto, Santiago (2012) ressalta que, inicialmente, observando a 

história da ecologia, não se nota preocupações dos ecólogos com a conservação dos 
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ecossistemas que estudavam. Segundo o autor citado (2012, p. 42), a Ecologia não foi 

“criada” para dar conta de identificar e resolver os problemas ambientais. 

Entretanto, as interferências humanas nos ecossistemas ou no planeta, de um 

modo geral, seja para atender as demandas da sociedade moderna por necessidades 

básicas ou de forma descontrolada, têm levado as pessoas a interessarem pelas 

questões ambientais/ecológicas.  Essa preocupação surge em decorrência das 

consequências dos desastres ambientais, da diminuição de recursos, por meio de 

uma exacerbada utilização dos recursos naturais, das ações antrópicas, ou seja, das 

ações realizadas pelo homem no planeta, o que o impulsiona a buscar soluções para 

tais problemas.  

Ainda sobre a interrelação da Ecologia com a EA, Santiago (2012, p. 43), afirma 

que “não há como negar as influências recíprocas entre essas duas grandes áreas do 

conhecimento”.   

A Ecologia como já vimos no tópico anterior, busca compreender as interações 

entre os seres bióticos e abióticos, a partir do século XIX, quando se define como 

ciência. Desse período até os dias atuais, várias correntes filosóficas e metodológicas 

tem surgido, a exemplo da visão holística, em oposição à visão reducionista que 

privilegia as partes do sistema.  Sobre a visão holística, Santiago (2012 p. 46) destaca 

que: 

[...] A visão ecológica holística, notadamente a Hipótese Gaia, de Lovelock, 
foi adotada por movimentos de contracultura a partir da década de 1960, 
servindo como base teórica (muitas vezes com interpretações teleológicas) 
para alertar sobre os problemas da crise ecológica, uma vez que nesta visão 
o próprio ser humano está inserido nos sistemas ecológicos, portanto é 
vulnerável aos riscos advindos de seus desequilíbrios. A própria Ecologia 
Política e linhas de pesquisa da Ecologia Humana remontam a movimentos 
sociais inspirados na Ecologia Holística. 

 

 A Ecologia Holística apresenta a visão de que o ser humano está interligado na 

“teia da vida”, e amplia a compreensão sobre a sua condição humana e de seu futuro 

no planeta Terra numa relação de interdependência. O termo “holístico”, segundo 

Petraglia (2001, p. 42),  

vem do termo grego holos, totalidade, e está ligado a um modo de ver a 
realidade em função de um todo interligado e interdependente, em que suas 
propriedades não são reduzidas a unidades menores.[...]. O termo “holismo” 
foi criado por Jan Christhian Smuts (1870-1950), filósofo, general e estadista 
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sul-africano, que também se destacou no movimento antiaphartheid. Para 
ele, holismo se refere à criação de conjuntos presentes no universo. 

 

 É conveniente apresentar o argumento de Crema (1989) apud Petraglia (2001, 

p. 43) sobre o significado do termo holismo e a necessidade de atualização da 

proposta de Smuts: 

[...]. Como o sufixo ismo denota ênfase via de regra hipertrofiada no que o 
antecede (neste caso, holos), tendendo para uma visão extremista e 
excluidora (neste caso, para uma superênfase no todo, gerador do 
totalitarismo que, numa polaridade, é a face oposta ao atomismo : dois 
perigosos equívocos), torna-se adequado e necessário substituir o termo 
holismo por holística (visão holística, paradigma holístico, abordagem 
holística, etc.) (ibid.:62).  (Grifos do autor) 

 

 Estas duas visões da ecologia: a holística e a reducionista apresentam 

divergências entre ambas. Não há diálogo nos trabalhos. De acordo com Santiago 

(2012), há até preconceitos entre os seguidores dessas abordagens. 

 É interessante destacar que as visões citadas acima também se apresentam nos 

trabalhos em EA, como demonstra Santiago (2012). Ainda segundo ele, há uma baixa 

referência de conteúdos de Ecologia nos trabalhos que ele pesquisou em EA. Houve 

uma ausência de conceitos considerados chave para a compreensão das crises 

ambientais, evidenciando o distanciamento entre os dois campos do conhecimento.  

Sobre a visão reducionista, Santiago (2012), argumenta que apesar das críticas, 

não há como não reconhecer as contribuições dela para as questões ambientais, por 

exemplo, para entender o aquecimento global, dentre outros temas, pois, muitas 

vezes, o termo é explorado na mídia, “vira moda”, mas não há uma compreensão dos 

fenômenos que ocorrem. A dicotomização entre as duas visões pode incorrer em 

efeitos negativos para o avanço na compreensão dos problemas ambientais que 

dependem da Ecologia. Em relação ao Ensino de Ecologia, Santiago (2012, p. 69), 

conclui ainda que, 

[...] sem um Ensino de Ecologia de qualidade a EA corre o risco de 
transformar-se em um “adestramento ambientalista”, uma vez que os 
envolvidos não teriam clareza sobre questões ambientais que constituem os 
objetivos centrais da EA. 

 

 Observamos, no decorrer do tempo, que o termo ecologia extrapolou os 

limites da biologia, da ciência ecológica, e foi incorporada a outros contextos, como 

exemplo, às lutas ecológicas, que se constituíram em movimentos ecológicos. 
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Conforme Carvalho (2008), quando o termo ecologia é usado em contextos sociais, 

não é o mesmo sentido dos biólogos. Nesse caso, a palavra está em outro universo: 

um campo das preocupações e ações sociais. A autora ressalta que, o ecologismo, 

movimento que eleva a problemática ambiental para a esfera pública e também 

política, é que dá origem a EA e a formação do sujeito ecológico.  

Esse sujeito em formação, como observa Carvalho (2008), é um ideal de ser e 

de viver, que compreende e se posiciona frente ao outro e a ele próprio, que se torna 

motivado para enfrentar os problemas do mundo em que estamos vivendo. É 

importante ressaltar que o termo ecológico utilizado por Carvalho (2008), encontra-se 

no viés dos movimentos sociais, que conota envolvimento com as causas sociais, 

políticas, ambientais. 

 Em relação à EA, ela surge com as preocupações da sociedade em relação às 

questões ambientais, com o futuro do planeta e das gerações futuras. Quanto à sua 

definição, Guimarães (2007, p. 28), diz que: 

[...] a Educação Ambiental vem sendo definida como eminentemente 
interdisciplinar, orientada para a resolução de problemas locais. É 
participativa, comunitária, criativa e valoriza a ação. É uma educação crítica 
da realidade vivenciada, formadora da cidadania. É transformadora de 
valores e atitudes através da construção de novos hábitos e conhecimentos, 
criadora de uma nova ética, sensibilizadora e conscientizadora para as 
relações integradas ser humano/sociedade/natureza objetivando o 
equilíbrio local e global, como forma de obtenção da melhoria da qualidade 
de todos os níveis de vida. 

   

 Numa breve retrospectiva da EA, observamos que desde o Clube de Roma1 

em 1968, fica evidente a urgência em conservar os recursos naturais, controlar o 

crescimento populacional e investir na mudança de postura e mentalidade, tendo em 

vista a problemática ambiental.  Um dos grandes legados do Clube de Roma foi  a 

exposição do problema ambiental a nível planetário, fato que levou 

consequentemente, a realização da Primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente 

                                                           
1
 “fundado em 1968 por um grupo de trinta especialistas de várias áreas para discutir a crise atual e 

futura da humanidade, publicava o seu antológico relatório The limits of grawth (Os limites do 
crescimento econômico). O relatório apresentava modelos globais baseados nas técnicas pioneiras de 
análise de sistemas, projetados para predizer como seria o futuro se não houvessem modificações ou 
ajustamentos nos modelos de desenvolvimento econômico adotados. O documento condenava a 
busca incessante do crescimento da economia a qualquer custo, e a meta de se torná-la cada vez maior, 
mais rica e poderosa, sem levar em conta o custo final desse crescimento “(DIAS, 1991, p. 3). 
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Humano, em 1972, em Estocolmo, na Suécia, realizado pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) (REIGOTA, 2006).  

 Nessa conferência discutiu-se e ficou evidente que deveria educar o cidadão 

para solucionar os problemas ambientais. Segundo Reigota (2006), daí surge o que 

chamamos de EA. A partir dessa conferência, seminários foram realizados em alguns 

países nos continentes para debater e estabelecer os fundamentos filosóficos e 

pedagógicos da EA. 

 Foi em um desses seminários que se definiram os objetivos da EA e que foram 

publicados como “A Carta de Belgrado”. Essa reunião foi realizada em Belgrado, 

Iugoslávia em 1975. São seis os objetivos, que aqui aparecem apenas as palavras-

chave, a saber: conscientização, conhecimento, comportamento, competência, 

capacidade de avaliação, participação (REIGOTA, 2006). 

 Na conferência RIO- 92, realizada no Rio de Janeiro, Brasil, vinte anos após a 

de Estocolmo notou-se uma mudança na concepção de meio ambiente, evoluindo da 

relação homem-natureza para uma visão ligada ao desenvolvimento econômico. Isso 

se refletiu nos discursos e nas práticas de EA. 

A Constituição Brasileira de 1988, de caráter social e também conhecida como 

“Constituição Cidadã”, e as constantes transformações pelas quais a sociedade tem 

passado, implicou em mudanças também na Educação.  No art. 225, §1º, VI, tornou a 

EA obrigatória, exigência que deve ser garantida pelos governos federal, estaduais e 

municipais.  

 Dentre essas transformações, podemos destacar também a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Nº 9394/96), a LDBEN, e as elaborações de propostas 

que atendessem às demandas educacionais a fim de orientar o ensino fundamental 

no país, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs), entre outras ações, visando promover uma educação 

de qualidade para todos. A inserção dos “temas transversais” nos PCNs objetivou 

discutir, na escola, as questões sociais relevantes num determinado momento 

histórico, sem que fosse preciso alterar a estrutura das disciplinas já existentes 

(SHIMIZU, 2012, p. 8). 
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Desse modo, os PCNs, com os Temas Transversais Meio Ambiente e Saúde 

(2001) dizem que a educação é um elemento imprescindível para a transformação da 

consciência ambiental. Isso significa que, apesar de ser importante conhecer e 

compreender o meio ambiente, os impactos em relação a ele, é preciso mobilizar-se 

para que se desenvolvam atitudes e valores, as ações que contribuam para uma 

sociedade sustentável. O referido documento informa que a expressão “Educação 

Ambiental” passou a ser adotada explicitamente a partir da década de 70, em 

instituições educacionais, de nível superior ou da educação básica, formais e não 

formais, no sentido de alertar para as questões ambientais.  

O PCN Meio Ambiente e Saúde (2001) aborda o tema meio ambiente no 

Ensino Fundamental (1ª à 8ª série, que correspondem, atualmente, ao 1º ao 9º ano), 

atribuindo à formação para a cidadania, o elemento principal da EA nesse segmento 

de ensino. Indica ainda que o professor trabalhe, de forma que desenvolva nos 

estudantes uma postura crítica da realidade, das informações midiáticas ou do seu 

dia-a-dia. Esse trabalho deve partir da compreensão da realidade local para a 

realidade global, conforme explicita (PCN MEIO AMBIENTE E SAÚDE, 2001, p. 48), 

“A perspectiva ambiental oferece instrumentos para que o aluno possa compreender 

problemas que afetam a sua vida, a de sua comunidade, a de seu país e a do 

planeta”. 

Sobre os conhecimentos centrais a serem propostos sobre Meio Ambiente, 

tidos como referência nesse PCN (2001), apresentam-se: Meio Ambiente, 

Sustentabilidade e Diversidade. Essas ideias centrais deverão ser trabalhadas de 

forma transversalizada, perpassando as diversas áreas do conhecimento, integrados 

ao currículo, nas práticas educativas.  

Além dos conteúdos conceituais, também deverão ser abordados os conteúdos 

relacionados a valores e atitudes e também aos procedimentais, ligados à atuação, à 

participação dos estudantes na vida particular e social. Os conteúdos de meio 

ambiente foram distribuídos em três blocos gerais, para o primeiro e segundo ciclos 

do Ensino Fundamental (1ª à 4ª série, que correspondem, atualmente, ao 1º ao 5º 

ano): os ciclos da natureza; sociedade e meio ambiente; manejo e conservação 

ambiental (PCN Meio Ambiente e Saúde, 2001, p. 57). 



 
 

60 
 

 Quando se refere aos contextos de efetivação da EA, ela pode ser realizada em 

espaços formais e não formais de educação, ou seja, ela não é restrita ao ambiente 

escolar, pode ocorrer em outros locais da comunidade, a exemplo de associações de 

bairros, entre outros. Apesar de a escola ser o local privilegiado, não é o único.  Outro 

aspecto da EA é a faixa etária para os estudantes, pois não há limite de idade, pois ela 

possui caráter permanente e dinâmico. Além disso, não se apresenta como uma 

disciplina do currículo escolar, já que deve perpassar por todos os componentes 

curriculares, com vistas à resolução dos problemas ambientais (REIGOTA, 2006). 

 Em 2004, o Ministério do Meio Ambiente (MMA), por intermédio do 

Programa Nacional da Educação Ambiental (PNEA), publicou um painel da EA 

brasileira, destacando algumas denominações que vem se destacando no país. A 

coletânea de textos, de reflexões, intitulada “Identidades da Educação Ambiental 

Brasileira”, apresenta a diversidade de nomenclaturas, as convergências e 

identidades entre as modalidades. 

 Layrargues (2004, p. 7), diz na apresentação dessa publicação que o Brasil é 

muito fértil para ideias que incorporam novas designações para este fazer educativo 

e propõe a ressignificação de suas identidades e fundamentos. Sobre essa 

diversidade de denominações de EA ele ressalta que: 

A diversidade de nomenclaturas hoje enunciadas, retrata um momento da 
educação ambiental que aponta para a necessidade de se re-significar os 
sentidos identitários e fundamentais dos diferentes posicionamentos 
político-pedagógicos. Alfabetização Ecológica, Ecopedagogia, Educação 
Ambiental Crítica, Transformadora ou Emancipatória, Educação no Processo 
de Gestão Ambiental. O que querem dizer essas novas denominações? Por 
que elas surgiram? Quais as semelhanças e diferenças existentes entre elas? 

 

 Essas nomenclaturas trazem implícitas as especificidades, as características da 

proposta de EA que seus autores formularam, assim como as orientações 

pedagógicas. Os textos dessa coletânea, conforme, Layrargues (2004, p. 9), “são todos 

inéditos, produzidos para contribuir com o olhar comparativo das características, 

limites e possibilidades das novas denominações da educação ambiental no Brasil”. 

Layrargues é defensor da EA Crítica, Transformadora ou Emancipatória. 

 Segundo Layrargues; Lima (2014), assim como outras áreas apresentam 

diferentes concepções e tendências, a EA também não foi diferente. Aos poucos os 
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educadores ambientais foram apresentando suas versões. Com isso, as denominações 

foram surgindo conforme as circunstâncias de determinada concepção de EA, seja ela 

numa perspectiva ecológica, social ou outra dimensão. Desse modo, a EA não se 

tornou uma única expressão e passou a se apresentar de várias formas. As escolhas 

são decorrentes de qual caminho os autores desejam seguir e que os autores 

supracitados categorizaram em três macrotendências: conservacionista, pragmática e 

crítica. De acordo com essa categorização, a AE encaixa-se na primeira 

macrotendência.  

 Não pretendemos aqui, adentrar nas particularidades das macrotendências 

analisadas pelos referidos autores, apenas defender a opção pela denominação AE. 

Sendo assim, diante dessa variedade de identidades da EA brasileira apresentaremos 

a proposta de AE para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, sob o viés de uma 

aproximação com o letramento e considerando a formação continuada de professores 

como ponto central para uma abordagem de EA mais consistente, seja qual for a 

modalidade defendida.  

Ademais, ressaltamos que a prática pedagógica do profissional e a forma 

como ele concebe ou posiciona-se frente a sua realidade é que determinarão as ações 

que atendam a qualquer uma dessas macrotendências, por isso, a relevância de tratar 

da formação continuada de professores e a inserção no PPP da escola das discussões 

sobre as especificidades em EA. Antes, porém, é conveniente compreendermos como 

se configura o Ensino Fundamental de Nove Anos brasileiro, bem como as propostas 

de Alfabetização e Letramento, cenário onde será desenvolvida a proposta desta 

pesquisa. 

 

 2.3 Compreendendo o Ensino Fundamental de Nove Anos: considerações sobre as 
propostas para a alfabetização e letramento nos Anos Iniciais  

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9.394/1996 propôs 

um ensino obrigatório de nove anos de duração. Essa proposição tornou-se meta da 

educação nacional pela Lei nº 10.172/2001, o Plano Nacional de Educação (PNE). Por 

fim, em 6 de fevereiro de 2006, a Lei nº 11.274 instituiu o ensino fundamental de nove 

anos de duração com a inclusão das crianças de seis anos de idade. É importante 
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compreender que não é mais um ano escolar que se acrescentou ao final, mas a 

possibilidade de entrada um ano mais cedo no Ensino Fundamental (EF), já que o 

ingresso, anteriormente, era aos sete anos de idade nessa modalidade de ensino. 

O EF, atualmente, corresponde à segunda etapa da educação básica no Brasil. 

É precedido pela Educação Infantil e, posteriormente, pelo Ensino Médio. Ele se 

divide em dois momentos: anos iniciais e finais do EF.  

Os anos iniciais, com previsão de cinco anos de duração, compõem dois ciclos 

de aprendizagem: o primeiro compreendendo o 1º, 2º e 3º anos; o segundo, o 4º e 5º 

anos. A faixa etária vai dos seis anos (idade obrigatória de entrada no EF) até os dez 

anos. Os anos finais, com quatro anos de duração, também possuem dois ciclos: o 

terceiro, abrangendo o sexto e o sétimo anos e o quarto ciclo, o oitavo e nono anos.  

É importante destacar que o modelo de organização do EF acima é uma 

possibilidade, já que a LDBEN 9394/96, no art. 23, sugere que os sistemas sejam 

flexíveis e criativos de acordo com as especificidades de cada um no que se refere à 

forma de organização:  

A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não 
seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por 
forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar.  

 

Desde que houve a reformulação do EF, ampliando sua duração de oito para 

nove anos, medidas tiveram que ser tomadas para atender a clientela desse segmento 

de ensino, pois essa mudança exige tratamento político, administrativo e pedagógico, 

uma vez que o objetivo de um maior número de anos no ensino obrigatório é 

assegurar a todas as crianças um tempo mais longo de convívio escolar com maiores 

oportunidades de aprendizagem (BRASIL, 2006, p. 7).  

Isso exige, de modo específico, uma nova organização do trabalho pedagógico 

voltado para o atendimento de crianças de seis anos no EF, ou seja, é preciso um 

trabalho coletivo, com construção de um projeto político-pedagógico que reflita o 

desejo e o planejamento de cada comunidade escolar, além de um olhar voltado para 

o professor que requer formação para atender aos objetivos dessa proposição. 
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Ressaltamos que o profissional para atender a esse segmento de ensino tem formação 

de Licenciatura em Pedagogia ou Curso Normal Superior. 

Conforme 3º relatório do MEC sobre a ampliação do EF nove anos (2006, p. 

17), não se trata de transferir para as crianças de seis anos os conteúdos e atividades 

da tradicional primeira série, mas de conceber uma nova estrutura de organização 

dos conteúdos em um Ensino Fundamental de nove anos, considerando o perfil de 

seus alunos. Para isso, precisará repensar a estrutura espacial da escola, os currículos 

e programas escolares, o tempo escolar, considerando o desenvolvimento pleno do 

aluno.  Ainda no relatório citado acima (2006, p. 17): 

O objetivo de um maior número de anos de ensino obrigatório é assegurar a 
todas as crianças um tempo mais longo de convívio escolar, maiores 
oportunidades de aprender e, com isso, uma aprendizagem mais ampla. É 
evidente que a maior aprendizagem não depende do aumento do tempo de 
permanência na escola, mas sim do emprego mais eficaz do tempo. No 
entanto, a associação de ambos deve contribuir significativamente para que 
os educandos aprendam mais. 

 

Com a ampliação do EF para nove anos, ampliam-se também as possibilidades 

de qualidade na aprendizagem, na alfabetização e no letramento. Mas é preciso que 

não se reduza a estas habilidades e competências, devendo estender-se para as 

demais áreas do conhecimento. Por isso, os sistemas de ensino têm esse desafio de 

assegurar formação aos seus professores. 

 A promoção da formação continuada torna-se imprescindível, contudo precisa 

ser uma proposta que contemple os profissionais tanto extra quanto inter-escola 

(BRASIL, 2006, p. 26): 

Promover a formação continuada e coletiva é uma atitude gerencial 
indispensável para o desenvolvimento de um trabalho pedagógico 
qualitativo que efetivamente promova a aprendizagem dos alunos. A 
formação oferecida fora da escola, por meio de cursos, é de grande 
relevância para o aprimoramento profissional, podendo, inclusive, 
consolidar o processo de acompanhamento sistemático das redes de ensino 
estaduais e municipais, mediante discussões com os profissionais docentes. 
No entanto, é decisivo o papel que o profissional da educação realiza no 
dia-a-dia da escola. Esse fazer precisa ser objeto de reflexão, de estudos, de 
planejamentos e de ações coletivas, no interior da escola, de modo 
intimamente ligado às vivências cotidianas. 

 

Com o advento da ampliação do EF, uma das metas do Programa Todos pela 

Alfabetização é alfabetizar todas as crianças até o final do terceiro ano, ou seja, aos 
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oito anos de idade. Esse foi o compromisso do Plano de Desenvolvimento da 

Educação, o PDE de 2007, firmado pelos estados e municípios com o governo federal 

e meta do novo Plano Nacional de Educação (PNE).  

As ações articuladas entre as diferentes esferas governamentais foram 

denominadas de Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e deve 

atender as escolas da cidade e também as classes multisseriadas do campo: 

As Ações do Pacto são um conjunto integrado de programas, materiais e 
referências curriculares e pedagógicas que serão disponibilizados pelo 
Ministério da Educação e que contribuem para a alfabetização e o 
letramento, tendo como eixo principal a formação continuada dos 
professores alfabetizadores.  

 

 A forma de organização em ciclo, denominada ciclo da alfabetização nos anos 

iniciais do ensino fundamental, é um tempo de três anos (1º, 2º e 3º anos), sem 

interrupções. No ciclo não há reprovação. É um período de inserção da criança na 

cultura escolar, de aprendizagem da leitura e da escrita, da ampliação das 

capacidades de produção e compreensão de textos orais e da ampliação de 

referências culturais dos alunos nas diferentes áreas do conhecimento.  

Nessa perspectiva, há os cursos de formação continuada para professores 

alfabetizadores, com duração de dois anos, com carga horária de 120 horas por ano, 

baseado no Programa Pró-Letramento2, cuja metodologia propõe estudos e 

atividades práticas, que prepararão os professores para atuarem nas classes de 

alfabetização.  Os encontros com os Professores alfabetizadores são conduzidos por 

Orientadores de Estudo. 

Para atender as orientações do PNAIC os estados desenvolveram a Proposta 

Didática para Alfabetizar Letrando – Língua Portuguesa (PDAL) e a Proposta 

Didática para Alfabetização Matemática (PDAM). 

A PDAL estrutura-se nos aspectos linguísticos, apropriação do sistema 

alfabético (aprender a ler e a escrever), organização didática e materiais. A rotina 

didática privilegia momentos de leitura, escrita e oralidade: tempo para gostar de ler; 

                                                           
2 “é um programa de formação continuada de professores para a melhoria da qualidade de 

aprendizagem da leitura/escrita e matemática nos anos/séries iniciais do ensino fundamental” 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016, p.1). Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/pro-
letramento>. Acesso em: 07 nov. 2016.  
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roda de leitura e oralidade; lendo e compreendendo; tempo de aquisição da escrita; 

escrevendo do seu jeito. 

A PDAM objetiva alfabetizar a criança, também, por meio dos números. As 

atividades propostas contemplam três tempos na aula: Matematizar com jogos e 

desafios; Matematizar na roda da conversa; Matematizar com registros. Os blocos de 

conteúdos: Números e operações; Grandezas e medidas; Espaço e forma; Tratamento 

da informação. 

Por viver numa sociedade grafocêntrica, que se estrutura através da escrita, os 

alunos se envolvem com situações de leitura e escrita mesmo antes de irem para a 

escola. É importante que percebam o valor tanto da escrita quando da leitura para a 

conquista da cidadania. 

Sobre a Alfabetização e o Letramento, é importante entender que são dois 

processos de ensino e aprendizagem diferentes, porém simultâneos e inseparáveis 

(SOARES, 2003). Albuquerque (2007) diz que o conceito de alfabetização vinculou ao 

de letramento a partir da década de 90. Soares (2003) utiliza o termo letramento, 

originário da palavra inglesa literacy, que significa, em Português, o estado ou 

condição que assume aquele que aprende a ler e a escrever. 

 Mas o que é alfabetização? O que é letramento? Albuquerque, et al.(2007, p. 

70) apresentam a distinção dos termos assim: 

[...] o termo alfabetização, corresponderia ao processo pelo qual se adquire 
uma tecnologia – a escrita alfabética e as habilidades de utilizá-la para ler e 
para escrever. Dominar tal tecnologia envolve conhecimentos e destrezas 
variados, como compreender o funcionamento do alfabeto, memorizar as 
convenções letra som e dominar seu traçado, usando instrumentos como 
lápis, papel ou outros que os substituam. 
Já o segundo termo, letramento, relaciona-se ao exercício efetivo e competente 
daquela tecnologia da escrita, nas situações em que precisamos ler e 
produzir textos reais (grifos dos autores).  

 

 Isso denota a importância de haver um trabalho que privilegie os dois 

aspectos, pois uma pessoa pode ser alfabetizada (apropriar-se da escrita alfabética), 

mas não conseguir fazer uso dessas habilidades em práticas sociais. Do mesmo 

modo, uma pessoa pode desenvolver-se de forma competente quanto aos recursos 

orais e à compreensão das práticas vivenciadas na sociedade em que está inserida e 

não possuir o domínio das habilidades de leitura e de escrita. Conforme Soares (2010, 
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p. 35), “uma pessoa está amplamente inserida em sociedades letradas quando não só 

sabe ler e escrever, mas sabe fazer uso adequado e bem sucedido da leitura e da 

escrita”.    

 Por causa dos equívocos em relação aos conceitos de alfabetização e 

letramento, Soares (2003, p. 90) alerta para o perigo que há de se valorizar um 

aspecto em detrimento do outro.  

Porque alfabetização e letramento são conceitos frequentemente 
confundidos ou sobrepostos, é importante distingui-los, ao mesmo tempo 
em que é importante também aproximá-los: a distinção é necessária porque 
a introdução, no campo da educação, do conceito de letramento tem 
ameaçado perigosamente a especificidade do processo de alfabetização; por 
outro lado, a aproximação é necessária porque não só o processo de 
alfabetização, embora distinto e específico, altera-se e reconfigura-se no 
quadro do conceito de letramento, como também este é dependente daquele. 

 

Nesse caso, corre-se o risco de ter um ensino voltado apenas para a 

apropriação da escrita e da leitura decodificada, sem relacionar com os usos da 

realidade, sem apresentar a funcionalidade dos textos, por exemplo. Assim como 

fazer uso das práticas de letramento, sem as práticas de aquisição do sistema de 

escrita. Albuquerque (2007, p. 21) reforça que  

ser alfabetizado, hoje, é mais do que “decodificar” e “codificar” os textos. É 
poder estar inserido em práticas diferenciadas de leitura e escrita e poder 
vivenciá-las de forma autônoma, sem precisar da mediação de outras 
pessoas que sabem ler e escrever. 
 

Observamos, então, que as propostas didáticas para atender às crianças dos 

Anos Iniciais do EF, utilizam os dois termos, alfabetização e letramento, por entender 

que, (BRASIL, Fascículo 1, 2008, p. 13): 

 [...] não se trata de pensar os dois processos como sequenciais, isto é, vindo 
um depois do outro, como se o letramento fosse uma espécie de preparação 
para a alfabetização, ou, então, como se a alfabetização fosse condição 
indispensável para o início do processo de letramento [...].   

 

 Essa abordagem da alfabetização na perspectiva do letramento também é 

estendida para a área da Matemática, assim como é definida no manual do PNAIC 

(2015, p. 15): 

Entender a Alfabetização Matemática na perspectiva do letramento impõe o 
constante diálogo com outras áreas do conhecimento e, principalmente, com 
as práticas sociais, sejam elas do mundo da criança, como os jogos e 
brincadeiras, sejam elas do mundo adulto e de perspectivas diferenciadas, 
como aquelas das diversas comunidades que formam o campo brasileiro. 
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Notamos que alfabetizar letrando nas diversas áreas do conhecimento tem a 

pretensão de contribuir com os estudantes para melhor compreenderem as situações 

que eles vivenciam e a participarem com autonomia dos processos sociais a que estão 

inseridos.  

Portanto, os Anos Iniciais do EF (1º ao 5º ano) que se constituem uma etapa 

importante no processo de escolarização das crianças, exigem uma preocupação com 

as suas particularidades e com o processo ensino-aprendizagem, oportunizando a 

ampliação do processo de alfabetização por meio do letramento.  

A proposta de EA que ora apresentaremos toma este segmento do EF como 

modelo para aplicação por entender que é um momento imprescindível para a 

educação das crianças e, por isso, também essencial para apresentar uma educação 

pautada na sustentabilidade desde cedo nas escolas. Por isso, é importante 

considerarmos a faixa etária dos estudantes nas propostas didáticas em todas as 

áreas do conhecimento. 

2.4  Alfabetização Ecológica: um dos caminhos da Educação Ambiental  
 

  A Alfabetização Ecológica ou Eco Alfabetização, termo usado por Fritjof Capra 

e Colaboradores para denominar a modalidade de EA tem a finalidade de 

desenvolver práticas educativas em favor da sustentabilidade e é norteada pela 

teoria dos sistemas vivos ou pensamento sistêmico. Essa teoria vem sendo 

pesquisada por Capra na Universidade de Berkeley (EUA). Ela busca levar à 

compreensão dos problemas sociais, ecológicos de forma interligada, 

interdependente, e não analisá-los de forma isolada, pois existe algo que liga todos os 

sistemas e que mantém o equilíbrio ou não, entre eles. De acordo com Capra (1993, p. 

35): 

Essa teoria considera o mundo em função da inter-relação e 
interdependência de todos os fenômenos; nessa estrutura, chama-se sistema 
a um todo integrado cujas propriedades não podem ser reduzidas às de suas 
partes. Organismos vivos, sociedades e ecossistemas são sistemas. 
 

Esse pensamento, a perspectiva holística, na ciência do século XX tornou-se 

conhecida como "sistêmica", e a maneira de pensar que ela implica passou a ser 

conhecida como "pensamento sistêmico" (CAPRA, 1995). Então, quando se fala em 



 
 

68 
 

problemas sistêmicos, refere-se ao todo, a uma situação que está interligada a outra 

em algum ponto dela. Segundo Capra (1995): 

 

A principal característica do pensamento sistêmico emergiu 
simultaneamente em várias disciplinas na primeira metade do século, 
especialmente na década de 20. Os pioneiros do pensamento sistêmico foram 
os biólogos, que enfatizavam a concepção dos organismos vivos como 
totalidades integradas. Foi posteriormente enriquecido pela psicologia da 
Gestalt e pela nova ciência da ecologia, e exerceu talvez os efeitos mais 
dramáticos na física quântica. [...]. (CAPRA, 1995, p. 23). 

 
 

Para Capra (1993), à medida que se estuda os seres vivos, mais se percebe o 

estabelecimento de vínculos, a existência de uns dentro de outros, característica 

essencial dos organismos vivos. Em outras palavras, Capra (1995, p. 35) diz que: 

a teia da vida consiste em redes dentro de redes. Em cada escala, sob estreito 
e minucioso exame, os nodos da rede se revelam como redes menores. 
Tendemos a arranjar esses sistemas, todos eles aninhados dentro de sistemas 
maiores, num sistema hierárquico colocando os maiores acima dos menores, 
à maneira de uma pirâmide. Mas isso é uma projeção humana. Na natureza, 
não há "acima" ou "abaixo", e não há hierarquias. Há somente redes 
aninhadas dentro de outras redes.  

 

No entanto, a mudança de pensamento, ainda que necessária, não chegou à 

compreensão de líderes, professores, administradores, estudiosos. Essa mudança 

exige rompimento com o modelo tradicional da ciência, um modelo baseado na 

concepção mecânica e fragmentada do conhecimento, como assinala Capra (1993). 

As expressões ecologia rasa e ecologia profunda, fazem parte da escola  filosófica 

fundada por Arne Naess, filósofo norueguês, a partir de 1970 e a distinção dos 

termos, segundo Capra (1995), é amplamente aceita, pois se tornou um termo muito 

útil para se referir a uma das principais divisões dentro do pensamento ambientalista 

contemporâneo. Capra (1995, p. 18) apresenta uma outra característica da ecologia 

profunda, proposta por Naess:  

"A essência da ecologia profunda", diz ele, "consiste em formular questões 
mais profundas."

 
É também essa a essência de uma mudança de paradigma. 

Precisamos estar preparados para questionar cada aspecto isolado do velho 
paradigma. Eventualmente, não precisaremos nos desfazer de tudo, mas 
antes de sabermos isso, devemos estar dispostos a questionar tudo. Portanto, 
a ecologia profunda faz perguntas profundas a respeito dos próprios 
fundamentos da nossa visão de mundo e do nosso modo de vida modernos, 
científicos, industriais, orientados para o crescimento e materialistas. Ela 
questiona todo esse paradigma com base numa perspectiva ecológica: a 
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partir da perspectiva de nossos relacionamentos uns com os outros, com as 
gerações futuras e com a teia da vida da qual somos parte. 

 

Analisando a citação, observamos que tudo precisa ser questionado com 

profundidade para compreendermos como os processos acontecem ou devem 

acontecer, portanto, qualquer solução para os problemas da sociedade, deve partir do 

ponto de vista sistêmico, pensando nas futuras gerações, entendendo que os 

problemas estão interligados num todo e que, portanto, as soluções precisam ser 

sustentáveis. O termo sustentável, aqui entendido, a partir do conceito de 

sustentabilidade proposto por Brown de que uma sociedade sustentável é aquela que 

satisfaz suas necessidades sem diminuir as perspectivas das gerações futuras 

(CAPRA, 1995). 

 Capra (1995) apresenta os critérios do pensamento sistêmico, uma síntese que 

caracteriza esse pensamento: o primeiro e essencial é a mudança das partes para o 

todo; o segundo, é o deslocamento de sistemas de um lado para o outro, são os 

sistemas aninhados dentro de outros; o terceiro, a percepção do mundo vivo num 

sistema de rede de relações.  

É importante ressaltar que esses critérios são interdependentes e que os 

conceitos apresentados assumem um caráter contextual, como mostra Capra (1995, p. 

36):  

O pensamento sistêmico é pensamento "contextual"; e, uma vez que explicar 
coisas considerando o seu contexto significa explicá-las considerando o seu 
meio ambiente, também podemos dizer que todo pensamento sistêmico é 
pensamento ambientalista. 

 
Além do pensamento contextual, o pensamento sistêmico também é 

processual, por considerar em seu percurso que toda estrutura é manifestação de 

processos subjacentes. 

É a partir dessa teoria que surge a eco alfabetização ou alfabetização ecológica. 

O que se propõe é uma nova forma de enxergar a natureza e os seres vivos e de 

sobrevivência, que se torna necessária frente às demandas atuais em relação à 

natureza e ao meio ambiente. Dualibi (2011, p. 2) enfatiza que: 

A divisão tradicional das ciências faz com que as relações técnicas sejam 
estudadas pelas ciências físicas, exatas e as relações sociais pelas ciências 
sociais. Para a alfabetização ecológica, as duas teses não se excluem, ao 
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contrário, se complementam. Está alicerçada em uma visão sistêmica da 
questão, onde as ciências ecológicas e sociais se encontram com os saberes e 
fazeres tradicionais, contemplando simultaneamente as dimensões 
econômica, social, ambiental, cultural, pedagógica, política e ética da 
sustentabilidade. 

 

 Alfabetizar ecologicamente é ir de encontro com as posturas tradicionais, 

associando questões sociais e ecológicas nas práticas pedagógicas, despertando no 

professor e no aluno uma consciência de que é preciso mudança de postura e de 

vida. Sobre a alfabetização ecológica, Dualibi (2011, p. 2) apresenta o seguinte: 

A alfabetização ecológica pressupõe uma visão sistêmica da vida. Sua 
fundamentação teórica está baseada na teoria dos sistemas vivos. No entanto 
precisa ter conteúdos específicos ou ser uma dimensão fundamentada em 
princípios e critérios que perpassam várias disciplinas, ser um espaço de 
diálogos, de encontros entre os múltiplos saberes e fazeres. 

 

Observamos que há permanência de características da EA, a exemplo, dos 

espaços de diálogos entre os diversos saberes, locais e globais, científicos e 

tradicionais, a ideia de transversalidade, entre outras. Ademais, é importante 

destacarmos que nessa abordagem de EA a articulação entre as diferentes dimensões 

são contempladas, portanto, não se nota a supervalorização de uma em detrimento 

da outra. 

Sendo assim, a AE é uma modalidade de EA que também se pauta na 

transversalidade para tratar das questões ambientais ou socioambientais, isso 

significa que não deve ser trabalhada de forma exclusiva em uma disciplina escolar, 

já que o modelo disciplinar fragmenta o conhecimento, compartimentando-o. Por 

isso, conduz os trabalhos na dinâmica de projetos educativos. A ideia é explorar 

todas as áreas do conhecimento articulando-as entre a escala local e planetária desses 

problemas, levando em consideração sempre as especificidades do meio, da história 

local, pois, esses aspectos deverão nortear o processo ensino-aprendizagem.  

A pretensão é suscitar um ensino voltado para a alfabetização ecológica, já que 

tudo na natureza está interligado, formando uma teia, um ciclo que se renova 

sempre. O ser humano com este pensamento pode contribuir com a sustentabilidade 

no planeta. E pensar na sustentabilidade é pensar como a natureza age, em 

comunidade, não com atitudes isoladas, mas com ações em conjunto, numa rede de 

relações.  
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Nota-se, portanto, que essa proposição não pode ser apresentada de forma 

fragmentada, sobretudo quando são conhecimentos ligados à vida, assim como na 

ecologia, isso porque o ambiente não é fragmentado e todos os componentes de um 

ecossistema interagem entre si de maneira complexa.  

Sendo assim, é importante que o professor compreenda essa articulação de 

conhecimentos para que no ensino possibilite à aprendizagem dos estudantes, além 

do conhecimento científico, a aplicação em seu dia a dia, a capacidade de relacionar 

os conhecimentos e situações locais aos eventos globais, que aguce a criticidade, o 

desejo de querer saber, de inquirir, de investigar. De forma que eles percebam que 

este conhecimento científico não é estático, mas que pode se modificar na tentativa 

de melhorar ou ampliá-lo. Carvalho; Gil Pérez (1993) destacam o papel do professor 

nesse processo como o articulador dos diferentes conceitos além de conduzir os 

estudantes a perceberem e estabelecerem relações entre os fatos. Ele é um agente 

ativo nesse processo que ultrapassa o dar aulas, pois age como um orientador. 

Sobre o ensino de ecologia, Perticarrari, et al. (2010) apresenta algumas 

habilidades que devem ser desenvolvidas no aluno, como, observar, traduzir, 

analisar, formular hipóteses, sintetizar, julgar, entre outras -, para se perceber as 

inter-relações entre os componentes de um ecossistema. Para os autores, essas 

capacidades são mais complexas do que as habilidades de memorização.  

Santiago (2012, p. 69) concluiu que, “[...] sem uma sólida formação em 

Ecologia o aprendiz em EA não tem discernimento suficiente para compreender as 

relações causais das questões ambientais”. Essa conclusão se estende também para o 

professor que trabalha com a EA em sala de aula, pois, segundo o autor é preciso ter 

clareza sobre a temática ambiental que é o ponto central da EA.  

Partindo desse pressuposto, é pertinente destacar como a formação do 

professor é fundamental para o desenvolvimento de práticas que façam sentido tanto 

para o educador quanto para o educando em sala de aula e fora dela. Isso denota 

uma compreensão tanto de conhecimentos específicos da ecologia como também dos 

aspectos sócio-histórico-ambientais. É necessário explorar todo percurso histórico, 

social e político dos problemas ambientais. Não há como excluir esses 
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conhecimentos. Eles se complementam para que de fato, o processo ensino-

aprendizagem da EA seja efetivo. 

Para a implementação da EA na perspectiva da AE, Capra (2003, p. 25) sugere 

um currículo que valorize fatos fundamentais da vida, baseados nos princípios da 

ecologia, da sustentabilidade ou princípios da comunidade. Isso significa que cada 

sistema educacional deve criar seu próprio currículo, já que as peculiaridades de um 

lugar podem não ser as mesmas de outro. Essa deveria ser uma preocupação de 

todos, principalmente da educação em todas as etapas.  

Dessa forma, Capra (2003, p. 25), mostra que é necessário compreender esses 

princípios ecológicos para contribuir com esse processo de alfabetização ecológica: 

Nenhum ecossistema produz resíduos, já que os resíduos de uma espécie 
são o alimento de outra;  a matéria circula continuamente pela teia da vida; a 
energia que sustenta estes ciclos ecológicos vem do Sol; a diversidade 
assegura a resiliência; a vida, desde o seu início há mais de três bilhões de 
anos, não conquistou o planeta pela força, e sim através de cooperação, 
parcerias e trabalho em rede. 

 

Esses princípios retirados dos ecossistemas são aplicados à educação como 

princípios educacionais e é o que diferencia essa modalidade das demais. Capra 

(2003, p. 22), destaca as diferenças entre ecossistemas e as comunidades humanas, 

chamando a atenção para os saberes que são possíveis de serem aprendidos nessa 

relação: 

[...] Nos ecossistemas não existe cultura, não existe consciência, não existe 
justiça, não existe eqüidade. Não podemos aprender nada sobre esses 
valores humanos com os ecossistemas. Contudo, o que podemos aprender, e 
devemos aprender, é como viver de forma sustentável. Ao longo de mais de 
três bilhões de anos de evolução, os ecossistemas se organizaram de modo a 
maximizar sua sustentabilidade. Esta sabedoria da natureza é a essência da 
alfabetização ecológica. 

   

Capra (2002, p. 239) em seu livro As Conexões Ocultas, lista os seis princípios 

da ecologia que dizem respeito diretamente à sustentação da vida, conforme podem 

ser verificados no quadro 1 a seguir: redes, ciclos, energia solar, alianças (parcerias), 

diversidade e equilíbrio dinâmico.  

Quadro 1 – Princípios Ecológicos 

 

Princípios da Ecologia 

Redes 
 

Em todas as escalas da natureza, encontramos sistemas vivos alojados 
dentro de outros sistemas vivos– redes dentro de redes. Os limites entre 



 
 

73 
 

esses sistemas não são limites de separação, mas limites de identidade. 
Todos os sistemas vivos comunicam-se uns com os outros e partilham seus 
recursos, transpondo seus limites. 

Ciclos Todos os organismos vivos, para permanecer vivos, têm de alimentar-se de 
fluxos contínuos de matéria e energia tiradas do ambiente em que vivem; e 
todos os organismos vivos produzem resíduos continuamente. Entretanto, 
um ecossistema, considerado em seu todo, não gera resíduo nenhum, pois 
os resíduos de uma espécie são os alimentos de outra. Assim, a matéria 
circula continuamente dentro da teia da vida. 

Energia Solar 

 
É a energia solar, transformada em energia química pela fotossíntese das 
plantas verdes, que move todos os ciclos ecológicos. 

Alianças (Parcerias) 
 

As trocas de energia e de recursos materiais num ecossistema são 
sustentadas por uma cooperação generalizada. A vida não tomou conta do 
planeta pela violência, mas pela cooperação, pela formação de parcerias e 
pela organização de redes. 

Diversidade 
 

Os ecossistemas alcançam a estabilidade e a capacidade de recuperar-se dos 
desequilíbrios por meio da riqueza e da complexidade de suas teias 
ecológicas. Quanto maior a biodiversidade de um ecossistema, maior a sua 
resistência e capacidade de recuperação. 

Equilíbrio 
Dinâmico 

 

Um ecossistema é uma rede flexível, em permanente flutuação. Sua 
flexibilidade é uma consequência dos múltiplos elos e anéis de 
realimentação que mantêm o sistema num estado de equilíbrio dinâmico. 
Nenhuma variável chega sozinha a um valor máximo; todas as variáveis 
flutuam em torno do seu valor ótimo.  

Fonte: Capra (2002, p. 239) 
 

No entanto, para que essa proposta aconteça por meio de ações efetivas é 

necessário que os profissionais docentes compreendam o que é e quais são esses 

princípios a fim de planejar e executar práticas que desenvolvam a alfabetização 

ecológica. Segundo Alan Peacock (2004, p. 8 apud SANTOS; LEAL, 2010, p. 23): 

 A ecoalfabetização pode desenvolver, em especial nas crianças das séries 
iniciais, a consciência crítica dos fenômenos que estão à sua volta, para que, 
assim, possam internalizar os princípios mais importantes dos ecossistemas, 
os quais garantem a teia da vida e são considerados a chave para a 
sustentabilidade. 

  
Diante disso, propor a alfabetização ecológica é uma forma de inserir nas 

escolas uma proposta educativa que eduque as crianças a partir dos princípios da 

ecologia, conhecendo e aplicando-os em sua vida cotidiana. Para Dualibi (2011, p.2): 

Na pedagogia da educação para uma vida sustentável, currículo é o 
conteúdo e o contexto que dão suporte ao aprendiz para que, de forma 
criativa, possa desenvolver comportamentos, valores e a compreensão do 
mundo.  
 

Esta proposta, segundo Dualibi (2011, p. 3),  

[...] busca por em prática as teorias que a sustentam, aplicar conceitos da 
Teoria dos Sistemas, ciclos, fluxos, sistemas aninhados, redes em 
planejamento de projetos coordenados que conduzem a resultados tangíveis 
na construção de mudanças sistêmicas e sustentáveis na educação. 
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Esses princípios ecológicos, segundo Capra (1993), são aplicados nas 

comunidades de aprendizagem sob a forma de princípios educacionais. O quadro 2 

abaixo mostra alguns princípios ecológicos associados aos princípios educacionais, os 

quais constituem os princípios da Alfabetização Ecológica. 

Quadro 2 – Princípios da Alfabetização Ecológica segundo Capra (1993) 

Princípios da Alfabetização Ecológica  

Princípios Ecológicos Princípios Educacionais 

Interdependência Todos os membros de um ecossistema estão interligados 
numa teia de relações em que todos os processos vitais 
dependem uns dos outros. O sucesso do sistema como um 
todo depende do sucesso de seus indivíduos, enquanto o 
sucesso de cada membro depende do sucesso do sistema 
como um todo. - Numa comunidade de aprendizagem, 
instrutores (as), aprendizes, artistas, administradores, 
empresários e membros da comunidade estão 
interligados em uma rede de relações, trabalhando 
juntos para promover o aprendizado. 

Sustentabilidade A sobrevivência no longo prazo de cada espécie depende 
de uma base de recursos limitada. - A adoção deste 
princípio em uma comunidade de aprendizagem 
significa que os instrutores têm noção do impacto que 
causam sobre os participantes no longo prazo. 

Ciclos ecológicos A interdependência entre os membros de um ecossistema 
envolve trocas de matéria e energia em ciclos contínuos. 
Estes ciclos ecológicos agem como circuitos de 
regeneração. - Não existe o ensino de uma só via, mas um 
intercâmbio cíclico de informação. O foco é no 
aprendizado e cada um é, ao mesmo tempo, aluno e 
professor. 

Fluxo de Energia A energia solar, transformada em energia química pela 
fotossíntese das plantas, comanda os ciclos ecológicos. - 
Comunidades de aprendizagem são espaços abertos 
onde as pessoas estão sempre entrando e saindo, 
buscando seus lugares dentro do sistema. 

Associação Todos os membros vivos de um ecossistema participam de 
um interação sutil, através de competição e cooperação, 
que envolve inúmeras formas de associação. - Todos os 
membros de uma comunidade de aprendizagem 
cooperam e trabalham em associação, o que significa 
democracia e fortalecimento de cada um, pois cada parte 
tem um papel fundamental. 

Flexibilidade Ao agirem como circuitos de regeneração, os ciclos 
ecológicos apresentam uma tendência à flexibilidade, 
caracterizada pelas flutuações de suas variáveis. - Nas 
comunidades de aprendizagem as programações diárias 
são flexíveis; a cada momento acontece uma mudança, 
com o ambiente de aprendizagem sendo sempre 
recriado. 

Diversidade A estabilidade de um ecossistema depende muito do grau 
de complexidade, ou da diversidade de sua rede de 
relações. - Experiências que encorajem os (as) aprendizes 
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a utilizar diversas maneiras e estratégias de aprendizado 
são essenciais nas comunidades de aprendizagem. 
Estilos diferentes de aprendizado, produto da 
diversidade cultural, são bem-vindos pela riqueza que 
trazem para a experiência de aprendizagem coletiva. 

Coevolução A maioria das espécies de um ecossistema coevolui 
através da interação entre criação e adaptação mútua. A 
inovação é propriedade fundamental da vida, e se 
manifesta nos processos de desenvolvimento e 
aprendizagem. - À medida que empresas e organizações 
comunitárias passam a trabalhar em associação com as 
escolas, cada um compreende melhor as necessidades 
dos outros e, portanto "coevoluem". 

Fonte: Capra (1993) (Grifos dos autores da pesquisa). 

 

Além da aplicação desses princípios à educação, esse modelo de EA 

recomenda que as ações sejam desenvolvidas por meio de projetos educativos que 

envolvam a comunidade escolar e também a comunidade local. Pode ser trabalhada 

em todas as faixas etárias. Esta é uma tarefa que deve ser incorporada ao PPP das 

instituições de ensino, pois, deve ser definido o modelo de EA que a instituição 

adota. As temáticas ambientais são emersas do contexto da comunidade local, 

portanto, há uma preocupação socioambiental, considerando os conhecimentos 

tradicionais aliando-os com o científico.  

Para tratar dessas questões de forma consistente é preciso que haja uma 

didática eficiente, práticas educativas que utilizem procedimentos metodológicos que 

permitam ao estudante envolver-se com a proposta e, de fato, aprender. O Centro de 

Eco Alfabetização em seu projeto pedagógico valoriza e promove estratégias 

variadas de ensino, considerando o desenvolvimento dos estudantes, a promoção de 

conhecimentos, habilidades e valores fundamentais para a sustentabilidade. Para 

isso, inclui atividades manuais, tempo para discussão e reflexão, utilização de 

ambientes internos e externos e projetos interdisciplinares (SANTOS; LEAL, 2010). 

Em relação à estrutura curricular que leve em consideração os princípios 

ecológicos, Peacock (2004) apud Leal; Santos (2010, p. 26-27), propõe que o currículo 

deve estruturar-se em três partes muito bem interligadas:  

1) a parte “básica”, abrangendo o conteúdo; 2) a alfabetização 
ecológica, para a percepção dos princípios ecológicos; e 3) a 
criatividade, abrangendo as artes, a música, a dança, o teatro e a 
poesia.  
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Além disso, sugere o local como base de ensino, ou seja, o ensino deve partir 

do contexto local, da comunidade a qual a escola está inserida e os projetos 

socioambientais para apresentação dos princípios ecológicos, de forma 

interdisciplinar e experimental. 

Esse modelo de educação, pautado numa visão sistêmica, tem sustentação no 

Centro de Ecoalfabetização, desenvolvido por Fritjof Capra, David Orr, Peter 

Buckley, Jeannette Armstrong, Michael Stone, Zenobia Barlow, entre outros 

membros do Centro, em Berkeley, na Califórnia. No Brasil, experiência como a do 

Centro de Ecoalfabetização tem sido desenvolvido por meio das ações do Instituto 

Ecoar, organização não governamental, fundado em 1992, logo após a ECO-92, como 

produto do encontro de educadores, pesquisadores e ativistas para a elaboração do 

Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e responsabilidade 

Global (DUALIBI, 2006). Dualibi (2011, p. 3), confirma isso numa visita ao Centro de 

Ecoalfabetização na Califórnia: 

[...] percebemos como eles tinham avançado em impregnar com 
cientificidade suas práticas mais corriqueiras. Uma horta, para a 
alfabetização ecológica, não é só um local onde se produz alimentos sem 
agrotóxicos, para a merenda escolar e/ou para gerar renda complementar à 
comunidade, mas o lócus onde se observam os ciclos e fluxos dos 
ecossistemas, onde se aprende que na natureza o resíduo de uma espécie é o 
alimento de outra, onde se vê que a energia vem do sol, se presencia o 
metabolismo, se percebem as redes, os sistemas que se aninham dentro de 
outros e assim por diante. 

 

Dualibi (2006) ressalta a organização didática, a sistematização dos conteúdos, 

uma pedagogia consistente aplicada desde a educação infantil até a universidade, o 

envolvimento de pessoas locais, como grandes contribuições do Centro para os 

profissionais engajados na luta por uma educação sustentável, despertando o 

sentimento de pertencimento a um mesmo lugar que todos vivemos.  

A autora supracitada ressalta as similaridades com o modelo de educação 

socioambiental desenvolvido no Brasil, apesar das diferenças semânticas e de 

compreensão sobre a EA, tendo em vista o caráter político, transformador e social 

com que essa educação é tratada pelos latino-americanos. As similaridades, segundo 

ela, dizem respeito às intenções, valores, princípios, estratégias e ferramentas. 

Quanto às diferenças, está em relação à dimensão política e libertária, 
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metodologicamente. No entanto, ela percebeu que as diferenças estavam 

relacionadas com a diversidade de contextos socioambientais e políticos, 

comparando os dois espaços, do que do ponto de vista ideário.  

Sobre a publicação “Alfabetização Ecológica: a educação das crianças para um 

mundo sustentável”, de Capra e colaboradores, Dualibi (2006, p. 21), enfatiza que: 

[...], além de explicitar o seu arcabouço conceitual e detalhar suas práticas, 
nos surpreende agradavelmente ao mostrar a preocupação da alfabetização 
ecológica com a necessidade de refletirmos sobre a estreita ligação entre 
exclusão social e degradação ambiental. 

 
Este livro procura mostrar por meio dos projetos realizados pelo Centro, como 

é possível, com compromisso, aplicar conceitos básicos do pensamento sistêmico e 

propor uma mudança sustentável na educação. Para tanto, parcerias precisam ser 

construídas e fortalecidas nesse processo. 

A referida obra de Capra e colaboradores (2006), foi a primeira publicação 

oficial do Centro de Ecoalfabetização em Língua Portuguesa. Ela é dividida em 

quatro partes, inspiradas na sabedoria de povos indígenas canadenses, povos 

Okanagan, que representam as expectativas de alcance da sustentabilidade: visão, 

tradição/lugar, relação e ação. Ao final, encontramos propostas educativas com 

crianças. Dentre os projetos, que são desenvolvidos sempre em parceria, 

apresentamos alguns deles descritos resumidamente abaixo: 

Numa entrevista concedida a Comnes, L. (2006), a ex-diretora de uma escola 

em Berkeley, Califórnia,  fala sobre  o projeto “Pátio escolar comestível”. Smith, N. 

trabalhou neste projeto a mudança de valores referente à alimentação escolar, a partir 

do cultivo de uma horta escolar que integrava ao almoço das crianças na escola, 

visando mudar a cultura da escola e despertar o interesse por ela e pela 

aprendizagem. Oferecia merendas saudáveis e estudavam os ciclos da vida e os 

fluxos de energia, por exemplo, ao cultivar a horta. 

“O explorador de bacias hidrográficas”, Michael, P. (2006), apresentou um 

guia para educadores, desenvolvido pelo Centro com a colaboração de poetas, 

cientistas, educadores, ambientalistas e artistas, para auxiliar professores a 

explorarem com os estudantes os temas das bacias hidrográficas para a realização do 
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concurso de poesia. Posteriormente, foi estendida a proposta da produção de poesias 

para atender outras temáticas. Segundo Michael P. (2006, p. 142): 

Para entender o mundo em termos sistêmicos, uma das principais premissas 
da alfabetização ecológica, é preciso desviar o foco do conteúdo para os 
padrões. “Seja pela literatura ou poesia, pelas artes visuais, dramáticas ou 
musicais [...]”. 
 

“Como mapear sua biorregião”, Berg, P. (2006), mostrou atividades 

relacionadas com a exploração da noção da biorregião, utilizando mapas que 

apresentavam as características naturais do lugar onde vive. Apresentava algumas 

possibilidades, tais como, o estudo dos pontos cardeais e a localização e identificação 

de questões da fauna e flora do lugar. Desenvolvia a visão das crianças por meio dos 

mapas, do senso de lugar, de responsabilidade pelo seu entorno.  

“O segredo da lupa: olhar de perto, mudar a escala”, Ruef, K. (2006), utilizou a 

lupa de joalheiro para incentivar a criatividade, como desenhar. Além de ser um 

trabalho de alfabetização científica e de aproximação com os elementos naturais. Para 

tanto, era importante estipular perguntas desafiadoras sobre os objetos observados a 

fim de suscitarem analogias por meio da repetição, da observação e ampliação da 

escala. 

Em “Meditações sobre uma maçã”, Brown, J. (2006), apresentou uma atividade 

de reflexão sobre a rede de relações, que não é notada quando comemos a maçã ou 

outro alimento. Demonstrou todo o percurso que aquele alimento percorreu até 

chegar à nossa boca. Segundo Brown, J. (2006, p. 225), “o relato de uma simples maçã 

torna-se um curso completo de Alfabetização Ecológica”.  

Diante das descrições das atividades desenvolvidas no Centro de 

Ecoalfabetização, notamos que a aprendizagem acontecia de forma contextualizada. 

No livro ainda encontramos fotografias que ilustraram o trabalho realizado e os 

espaços onde são desenvolvidas ações, como no parque, na horta da escola, na 

cozinha, no pátio, numa bacia hidrográfica, em lavouras e elucidam como essa 

proposta pode ser explorada em vários contextos e não apenas no espaço formal da 

escola. Além disso, as situações expostas no livro são possibilidades e/ou inspirações 

para a proposição de outras ideias a serem trabalhadas nesta modalidade na escola.  
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As discussões ora apresentadas inspiram-nos a dialogar com a alfabetização 

científica, no entendimento de que “o processo de alfabetização em ciência é 

contínuo e transcende o período escolar, demandando aquisição permanente de 

novos conhecimentos”, Krasilchik; Marandino (2007, p. 17).  

Nesse sentido, Delizoicov; Lorenzetti (2001, p. 48) salientam que é preciso ter 

atenção no aspecto de:  

[...] esclarecer que sempre que estivermos conceituando e definindo 
alfabetização científica nas Séries Iniciais, partimos do pressuposto que a 
alfabetização científica é um processo que tornará o indivíduo alfabetizado 
cientificamente nos assuntos que envolvem a Ciência e a Tecnologia, 
ultrapassando a mera reprodução de conceitos científicos, destituídos de 
significados, de sentidos e de aplicabilidade. 

 

Sendo assim, as atividades a serem propostas devem primar por práticas 

pedagógicas que façam sentido e que possibilitem aos estudantes compreender a 

aplicabilidade do que fora trabalhado em situações cotidianas, ou seja, as atividades 

devem ser significativas, promotoras de aprendizagem. 

Essas informações fornecem subsídios para o diálogo entre a alfabetização 

científica e a AE referente ao EF, tendo em vista a necessidade de um trabalho de 

forma contextualizada. Sobre a extensão do conceito de alfabetização para o de 

letramento, Delizoicov; Lorenzetti (2001, p. 52) compreendem que  

[...] esta conceituação de letramento, transcendendo a de alfabetização, será 
de fundamental importância para o entendimento da alfabetização científica 
para as Séries Iniciais. A categoria letramento em Ciências refere-se à forma 
como as pessoas utilizarão os conhecimentos científicos, seja no seu trabalho 
ou na sua vida pessoal e social, melhorando a sua vida ou auxiliando na 
tomada de decisões frente a um mundo em constante mudança.  
 

Assim, considerando outras denominações para Alfabetização Ecológica, 

encontra-se na literatura, a palavra ecoletramento, por exemplo, que pretende 

ampliar o universo semântico do termo alfabetização, compreendendo que o termo 

letramento contempla o aspecto contextual que a modalidade indica.  

Neste trabalho utilizamos  apenas a palavra alfabetização, mas o seu conceito é 

ampliado para o letramento, entendendo o que Soares (2003) assinala sobre a 

indissociabilidade e simultaneidade dos dois termos, pois se entende que é 

necessário o processo de ensino-aprendizagem para a aquisição dos conceitos 

ecológicos e ambientais, o processo de alfabetização; além de considerar os aspectos 
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sociais a que os estudantes estão inseridos e que deverão aplicar os conhecimentos 

aprendidos na escola e os que já trazem das suas vivências e práticas sociais, em seu 

cotidiano, o processo do letramento: “alfabetizar letrando” ecologicamente. Esse 

entendimento corrobora com as práticas adotadas pelo PNAIC de alfabetizar 

letrando que já é uma vivência tanto dos professores quanto dos estudantes dos 

Anos Iniciais do EF. 

Nesse contexto, é preciso que haja a relação entre teoria e prática para que o 

processo de ensino-aprendizagem ocorra de forma sólida. Por isso, antes de qualquer 

ação educativa é necessário que haja a formação dos profissionais envolvidos para 

que possam desempenhar um papel ativo frente aos conhecimentos que serão 

abordados, principalmente quando são temáticas que nem sempre são contempladas 

na formação inicial dos professores, havendo, portanto, a necessidade de formação 

continuada para atender as espeficidades do fazer pedagógico. Além disso, a 

orientação e acompanhamento no cotidiano escolar são importantes para que as 

ações do PPP sejam, de fato, realizadas.  

A partir de agora, percorreremos os caminhos metodológicos pelos quais esta 

pesquisa direcionou com vistas ao desenvolvimento da Alfabetização Ecológica nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Vamos lá?! 
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CAPÍTULO 3 

 

O CAMINHAR METODOLÓGICO 
 

Neste capítulo, apresentamos o percurso metodológico que este trabalho 

trilhou. Delineamos os passos desta investigação que foi desenvolvida num ambiente 

escolar sob a condução da pesquisadora e também coordenadora pedagógica da 

escola pesquisada e contou com a participação das professoras desta instituição.  

Neste processo, portanto, a pesquisadora precisou ter a consciência de que 

seria um trabalho complexo e que exigiria um controle da sua subjetividade, a fim de 

que as suas impressões pessoais não interferissem na coleta e na análise dos dados, 

estando em conformidade com o que Bogdan e Biklen (1998) afirmam de que  o papel 

principal do pesquisador é o de construir conhecimento e não o de dar opiniões 

sobre determinado contexto.  

Além disso, foram respeitados os procedimentos éticos. O projeto de pesquisa 

foi submetido à análise pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia (CEP/UESB) de acordo com a resolução 466/2012, em 

12/08/2015 e foi aprovado em setembro de 2015.  

 

3.1 Caracterização da Pesquisa: 
 

Nesta seção, descrevemos as informações sobre a abordagem e a modalidade 

da pesquisa; métodos e instrumentos utilizados para a coleta e construção dos dados; 

a teoria escolhida para a análise; o local e as participantes; além do detalhamento de 

cada etapa da pesquisa.  

 

3.1.1  Abordagem da Pesquisa: 
 

O referido estudo valeu-se da pesquisa de abordagem qualitativa que valoriza 

a figura do pesquisador no local da pesquisa, já que a presença deste indivíduo pode 
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ser um instrumento de coleta importante, pois observa de dentro do local da 

pesquisa, como “fonte direta”.  

Segundo Bogdan; Biklen (1998), a investigação qualitativa agrega diversas 

estratégias que podem se enquadrar nesta abordagem, tendo em vista as suas 

características, cuja finalidade é descrever minuciosamente os dados para 

compreender como se processa o conhecimento com toda a complexidade em seu 

ambiente natural. Privilegia, portanto, a compreensão das experiências a partir do 

ponto de vista dos participantes. Suas principais estratégias de investigação são a 

observação participante e a entrevista. Utiliza uma amostra pequena, já que valoriza 

a análise detalhada dos dados. Os dados são chamados de qualitativos porque o 

investigador, nesse caso, objetiva compreender os pormenores do objeto de estudo, 

descrevendo-os. 

 A abordagem qualitativa é uma referência em estudos educacionais devido ao 

detalhamento e à riqueza de informações que pode oferecer os fenômenos 

educativos. Ela apresenta cinco características (BOGDAN; BIKLEN, 1998), mas 

conforme esses autores nem todo trabalho demonstra todas elas. Veja no quadro 3 

seguinte quais são elas:  

Quadro 3 – Características da Pesquisa Qualitativa 

1 O local da pesquisa é a principal fonte de dados e o pesquisador, uma peça 

fundamental nesse processo, porque ele fica imerso no ambiente para recolher as 

informações necessárias. Para isso, vale-se de diferentes instrumentos, como aparelhos 

de áudio, vídeo, registros escritos, entre outros, que lhe assegure a elucidação dos 

fenômenos, a partir do contexto em que acontecem; 

2 É descritiva na medida em que tudo o que é observado, que é registrado oralmente, 

por escrito ou em imagens, deve ser minuciosamente descrito, a fim de que todos os 

detalhes fiquem registrados. Aquele fato que aparentemente pode não significar nada, 

para o investigador qualitativo pode ser essencial quando for analisar os dados; 

3 O processo é mais importante que o produto da investigação porque se pretende 

compreender tudo o que acontece durante a investigação, por isso não há hipótese a 

ser comprovada e sim, um interesse em tornar claros os caminhos que levaram até 

aquele resultado; 

4 Os dados são analisados indutivamente. Como não há hipóteses para serem 

confirmadas ou refutadas, as inferências vão surgindo quando os dados vão se 
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delineando. Conforme Bogdan e Biklen (1998, p. 50), está-se a construir um quadro que 

vai ganhando forma à medida que se recolhem e examinam as partes. O processo de 

análise dos dados é como um funil: as coisas estão abertas de início (ou no topo) e vão-

se tornando mais fechadas e específicas no extremo. 

5 O significado atribuído aos participantes e às suas experiências é fundamental na 

pesquisa qualitativa, pois o investigador procura apreender, interpretar, perceber o 

mundo a partir da perspectiva do participante, por isso utilizam as estratégias que lhes 

permitam tomar em consideração as experiências do ponto de vista do informador 

(BOGDAN e BIKLEN, 1998, p. 51). 

Fonte: Elaborado pelos autores da pesquisa com base em (BOGDAN e BIKLEN, 1998). 

 

Ao longo do nosso caminho essas características serão elucidadas, 

confirmando assim a abordagem qualitativa aqui defendida. Passaremos a conhecer 

a modalidade de pesquisa que foi utilizada para a construção dos dados. 

 

3.1.2  Modalidade da Pesquisa 
 

Para a construção dos dados foi utilizada a modalidade de pesquisa 

qualitativa de intervenção, a qual se enquadra em uma pesquisa ativa, que segundo 

Chizzotti (2006, p. 77) tem o objetivo de: 

 
auxiliar a promoção de algum tipo de mudança desejada, pressupondo uma 
tomada de consciência, tanto dos investigados como dos investigadores dos 
problemas próprios e dos fatos que os determinam para estabelecer os 
objetivos e as condições da pesquisa, formulando os meios de superá-los. 

 

Assim, na pesquisa ativa propõe-se que os participantes e o investigador 

realizem uma ação com vistas à mudança de alguma realidade.  As pesquisas ativas 

estão resumidas em dois subtítulos: a pesquisa-ação e a pesquisa participativa 

(CHIZZOTTI, 2006).  

Em conformidade com o exposto no parágrafo inicial desta seção, esta 

pesquisa configura-se como de intervenção, pois se “constitui uma pesquisa sobre a 

ação quando se trata de estudá-la para compreendê-la e explicar seus efeitos” 

(CHIZZOTTI, 2006, p. 80).  
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Optamos por essa modalidade porque realizamos um projeto de intervenção 

com a intenção de analisar o desenvolvimento de uma proposta formativo-

pedagógica com professores dos anos iniciais do ensino fundamental sobre AE numa 

escola pública da rede municipal de Jaguaquara-BA. 

 

3.1.3 Métodos e Instrumentos para a Coleta e Construção dos Dados 
 

Para construir os dados foram utilizados os procedimentos da observação 

participante para a elaboração do diário de bordo da professora coordenadora 

pesquisadora. Além disso, alguns instrumentos, como, entrevista semiestruturada às 

professoras participantes, relato escrito das professoras participantes, produção do 

projeto (coletivo) e as produções feitas pelas professoras oriundas da aplicação do 

projeto, gravação de áudio nas entrevistas com as professoras e nos encontros de 

formação, fotografia dos encontros pela pesquisadora e de algumas atividades, estas 

fruto do registro das participantes em suas práticas pedagógicas referentes à 

alfabetização ecológica. 

Em relação ao método da observação participante e os instrumentos de coleta, 

André (1995, p. 28) afirma o seguinte: 

A observação é chamada de participante porque parte do princípio de 
que o pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação 
estudada, afetando-a e sendo por ela afetado. As entrevistas têm a 
finalidade de aprofundar as questões e esclarecer os problemas 
observados. Os documentos são usados no sentido de contextualizar o 
fenômeno, explicitar suas vinculações mais profundas e completar as 
informações coletadas através de outras fontes. 

 

 Os documentos, nesse caso, referem-se aos registros produzidos pelas 

professoras participantes. 

Diante do método e dos instrumentos escolhidos e utilizados, o pesquisador 

precisa considerá-los na construção dos dados da pesquisa, ser fiel e mostrar as 

informações coletadas por meio de narrativas diárias detalhadas e dos materiais 

coletados, a fim de analisá-los interpretando-os à luz de uma teoria de análise de 

dados. Neste caso, a teoria escolhida foi a Análise Textual Discursiva (ATD), segundo 

Moraes; Galiazzi (2011), conforme detalharemos a seguir. 
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3.1.4 Análise dos Dados 
 

Os dados coletados foram analisados e interpretados à luz da metodologia da 

Análise Textual Discursiva (ATD), segundo Moraes; Galiazzi (2011, p. 7), que 

corresponde a “[...] a uma metodologia de análise de dados e informações de 

natureza qualitativa com a finalidade de produzir novas compreensões sobre os 

fenômenos e discursos”.  

A ATD, de acordo com Moraes e Galiazzi (2011) caracteriza-se por três etapas 

distintas e complementares e mais um quarto foco, que é um processo de auto-

organização. O ciclo composto de três fases: A primeira, a unitarização, a segunda, a 

categorização e a terceira, o metatexto, detalhadas a seguir.  

1- A unitarização: compreende o processo de desmontagem dos textos. Ou seja, é o 

processo de desconstrução dos materiais coletados, captando os diversos significados 

que são possíveis perceber a partir da leitura do material de análise, dos textos (orais, 

escritos, não verbais).  

Para isso, a leitura e interpretação são fundamentais, porque todo texto 

possibilita uma multiplicidade de leituras, sejam elas associadas à intenção dos 

autores, com os referenciais teóricos dos leitores ou com os campos semânticos em 

que estão inseridos (MORAES; GALIAZZI, 2011). Essas leituras podem ser explícitas, 

quando facilmente interpretada ou compreendida; ou implícitas, quando exige um 

aprofundamento maior para a sua compreensão e interpretação.  

Outro aspecto importante desse processo é o “corpus”, que é a matéria prima 

da pesquisa, são os dados, os textos. Neste trabalho foram utilizadas entrevistas 

semiestruturadas, produções textuais escritas pelas professoras, como projeto e 

acompanhamento das atividades pedagógicas, fotografias, além das gravações de 

áudio dos encontros formativos com as professoras e diário de bordo da 

pesquisadora. 

De posse do “corpus”, é que de fato, começou o processo de desconstrução, ou 

seja, de unitarização, que segundo Moraes; Galiazzi (2011, p. 19), pode ser 

concretizada em três momentos distintos:  

1- fragmentação dos textos e codificação de cada unidade; 
2- reescrita de cada unidade de modo que assuma um significado, o 
mais completo possível em si mesma; 
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3- atribuição de um nome ou título para cada unidade assim produzida. 
 

Sendo assim, para fins de análise dos dados, neste processo de unitarização, os 

dados foram desconstruídos e organizados conforme a codificação abaixo: 

 

Quadro 4: Descrição do corpus e suas respectivas codificações 

Corpus Codificação 

1- Entrevistas e falas das professoras nos 
encontros formativos  

Codificadas pelo pseudônimo atribuído a cada 
uma delas (Fogo, Terra, Água, Ar, Sociedade e 
Ambiente). 

2- Encontros formativos Ef, seguidos da numeração referente ao encontro, 
por exemplo, Ef1 a Ef12 

3- Os demais instrumentos (projeto, 
avaliação) 

Organizados de acordo com as temáticas 
abordadas. 
 

 

Os dados foram lidos com bastante atenção e envolvimento para captar as 

informações que estavam explícitas e, principalmente, aquelas que estavam 

implícitas para que pudessem emergir as categorias estabelecidas. Esta etapa exigiu 

um envolvimento com os dados construídos para que eles fossem captados novas 

interpretações e produção de conhecimentos. 

2- O processo de categorização é o estabelecimento de relações entre as 

unidades, entre as partes construídas na etapa anterior de desmontagem dos textos, a 

partir das semelhanças entre eles. Portanto, conjuntos de elementos de significação 

próximos constituem as categorias (MORAES; GALIAZZI, 2011). Nesse processo as 

categorias também são nomeadas e definidas com mais rigor. Elas apresentam 

elementos para a construção dos metatextos. “O que propõe a análise textual 

discursiva é utilizar as categorias como modos de focalizar o todo por meio das 

partes” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 27). Ainda segundo os autores, o desafio é 

realizar o diálogo entre o todo e as partes. Neste processo de categorização produz-se 

uma nova organização e compreensão dos fenômenos unitarizados. 

 A categorização deste trabalho foi estabelecida com base nas etapas que 

conduziram a pesquisa. Sendo assim, foram quatro momentos analisados, a saber: as 

categorias surgidas das entrevistas semiestruturadas; dos encontros formativos; do 

desenvolvimento do projeto didático pelas professoras; e da avaliação final da 

pesquisa.  
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A etapa intitulada “O que dizem as professoras nas entrevistas”, foi 

estruturada em duas categorias de análises, que posteriormente, subdividiram-se em 

subcategorias, organizadas da forma como demonstra o quadro abaixo.  

 
Quadro 5: Categorias e subcategorias da etapa 1 da pesquisa: Entrevistas 

semiestruturadas. 

Categorias Subcategorias 
i) Formação continuada 

de professores em 
serviço;  

 

i) As concepções das professoras sobre 
formação continuada em serviço;  

ii) A AC como espaço de formação continuada 
em serviço; 

iii) O coordenador pedagógico e a formação 
continuada na escola. 

ii) Necessidades 
formativas em 
Alfabetização 
Ecológica.     

 

i) Compreensões das professoras sobre 
Alfabetização Ecológica; 

ii) Percepções ecológicas das professoras e 
necessidades formativas em Alfabetização Ecológica. 

 

No segundo momento da análise, “Dialogando com as professoras nos encontros 

formativos” também elencamos duas categorias, desdobradas em subcategorias 

emergidas das discussões e estudos nos encontros formativos: 

Quadro 6: Categorias e subcategorias da etapa 2 da pesquisa: Encontros 
formativos. 

Categorias Subcategorias 
i) Aspectos político - 

pedagógicos da 
formação continuada;  

 

i) A formação continuada em serviço e as 
implicações político-pedagógicas; 

ii) A Alfabetização Científica. 

ii) Aspectos ecológicos 
/ambientais da 
formação continuada e a 
Alfabetização Ecológica 

i) A Alfabetização Ecológica em debate. 

 

A etapa da elaboração da proposta do projeto que foi aplicado pelas 

professoras nas salas de aulas com as crianças, “Desenvolvimento do projeto didático 

pelas professoras” configurou-se no terceiro momento da pesquisa. Ficou 

subdividida em duas categorias e suas respectivas subcategorias de análise. 
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Quadro 7: Categorias e subcategorias da etapa 3 da pesquisa: Desenvolvimento 
do projeto didático pelas professoras. 

 

Categorias Subcategorias 
i) O projeto em 

construção; 
 

i) Caracterização e construção coletiva do projeto 

ii) Aplicação do 
projeto. 

 

i) Contextualizando o projeto; 
ii) A Alfabetização Ecológica e os tempos didáticos 

de alfabetizar letrando; 
iii) O projeto “Na natureza nada se perde, tudo se 

aproveita” e os princípios da AE.  

 

A última etapa da análise correspondeu a “Avaliação Final”. As professoras 

avaliaram o percurso formativo e expuseram, de forma oral e por escrito, as 

experiências do período, retratando os aspectos limitantes e os aspectos 

fortalecedores da proposta. 

Quadro 8: Categoria da etapa 4 da pesquisa: Avaliação final 
 

Categorias 

i) Avaliação dos encontros e do papel do coordenador pedagógico no 
processo formativo; 

  

3- O Metatexto é o processo de captação do Novo Emergente, o qual se constitui 

dos sentidos captados e atribuídos aos textos lidos. Os textos podem ser produzidos 

de forma mais descritiva como também interpretativa. Moraes; Galiazzi (2011, p. 39) 

enfatizam que: 

 os metatextos não podem ser entendidos como modos de expressar algo já 
existente nos textos, mas como construções do pesquisador com intenso 
envolvimento de sua parte. [...]. Nessa perspectiva, o pesquisador não pode 
deixar de se assumir autor de seus textos. 

 

Sendo assim, os metatextos deste trabalho foram construídos considerando o 

material coletado e as contribuições científicas a partir do referencial adotado para 

análise. Ou seja, buscamos evidenciar o que foi produzido de novo, por meio de 

argumentações a respeito do fenômeno estudado de forma clara e com rigor.  

Configurou-se um momento de aprendizagem, comunicação e interferências de 

discursos, culminando num processo de compreensão mais profunda dos textos 

produzidos.  
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Diante disso, observamos que essas etapas da ATD é um processo de auto-

organização, que pode ser entendido como o ciclo de desconstrução, comunicação e 

emergência. Ou seja, um conjunto de movimentos que possibilitam a aprendizagem 

de um conhecimento novo a partir dos fenômenos investigados. Inicia-se com a 

desorganização e fragmentação do “corpus”, seguido da categorização ou a formação 

de novas estruturas e por fim, a emergência das novas ideias surgidas a partir da 

compreensão e produção do metatexto (MORAES; GALIAZZI, 2011). 

Sendo assim, estas três etapas da ATD são complementares, gerando um 

processo de auto-organização que produz novos conhecimentos. Veja o esquema na 

figura 1 abaixo: 

Figura 1 – Etapas da ATD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores da pesquisa com base em Moraes e Galiazzi (2011). 

 

 Assim, depois de compreender como se processa a ATD, e como o presente 

estudo organizou-se dentro desses três momentos complementares, vamos conhecer 

a caracterização do campo de trabalho e das participantes desta investigação.  

 

3. 2 Local e Participantes da Pesquisa 
 

Esta pesquisa foi realizada em uma escola da rede municipal de ensino de 

Jaguaquara-BA. As participantes desta investigação foram cinco professoras dos 
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Anos Iniciais do Ensino Fundamental de Nove Anos (uma de cada ano escolar: do 1º 

ao 5º ano) e a coordenadora pedagógica pesquisadora.  

 

3. 2.1 Onde aconteceu a pesquisa? 
 

A unidade escolar escolhida para a realização deste trabalho foi a Escola 

Monteiro Lobato (EML) pertencente à rede municipal de ensino de Jaguaquara-

Bahia. O município de Jaguaquara localiza-se na região do Vale do Jiquiriçá, na 

microrregião de Jequié, no Sudoeste do Estado da Bahia e distancia-se da capital 

Salvador cerca de trezentos e vinte e um quilômetros.  

 

Imagem 1 - Localização do Município de Jaguaquara (Mapa da Bahia) 

 

Fonte: Página do Wikipédia, enciclopédia livre. 

 

A EML fica localizada na Praça São Pedro, Povoado Itiúba, zona rural do 

município de Jaguaquara-BA.  Distancia-se da sede cerca de quarenta quilômetros e 

possui uma população, aproximadamente, de quatro mil habitantes. O acesso ao 

povoado é por estrada de chão. No período chuvoso esse fato dificulta a frequência 

dos alunos à escola por conta das condições das estradas da região. O povoado Itiúba 

faz divisa com os municípios de Apuarema, Itamari, Jequié e Wenceslau Guimarães-

BA. 
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Muitas vezes o nome do Povoado é confundido com o nome da cidade baiana 

de Itiúba, situada no semi-árido, na microrregião de Senhor do Bonfim, no centro 

norte da Bahia.  

 

Imagem 2 – Vista do Povoado Itiúba – Jaguaquara-BA 

 

Fonte: Página do Google Maps, 2016. 

 

Imagem 3 – Vista do Povoado Itiúba – Jaguaquara-BA 

 

Fonte: Arquivo de Edilton Andrade, 2015. 

A instituição atende a comunidade local e regiões adjacentes. Funciona nos 

três turnos (matutino, vespertino e noturno). Possui uma realidade bastante diversa e 
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especial, devido à estrutura física insuficiente às necessidades do seu público: 

Educação Infantil, Ensino Fundamental - Anos Iniciais e Finais, Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) e Ensino Médio. Esta última modalidade funciona como anexo do 

Colégio Estadual Virgílio Pereira de Almeida da cidade de Jaguaquara-BA.  

O total de estudantes atendidos na Educação Infantil, no Ensino Fundamental, 

Multisseriada e EJA era de quatrocentos e setenta e dois alunos. Nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental (1º ao 5º anos), o recorte desta pesquisa, totalizavam cento e 

setenta e três alunos. 

A unidade escolar possui a estrutura física dividida em duas partes, 

denominadas pavilhão I e pavilhão II que ficam situados em espaços diferentes e 

distantes, aproximadamente, cento e um metro de distância um do outro.  

O pavilhão I atende à Educação infantil, ao Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais e a classe Multisseriada noturno.  A cantina também fica nesse pavilhão. Há 

seis salas de aulas, dois banheiros para alunos subdivididos em dois para cada sexo, 

uma cantina, não há espaço (refeitório) para os alunos merendarem, um infocentro 

em construção há alguns anos, um almoxarifado, um banheiro para funcionários, 

uma pequena sala de coordenação  e área aberta. (Imagens 4 e 5 abaixo). 

Imagem 4 – Frente da Escola Monteiro Lobato – Pavilhão I 

 
Fonte: Arquivo dos Autores, 2016. 
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Imagem 5 – Escola Monteiro Lobato –  Vista do Pavilhão I da EML 

 
Fonte: Arquivo de Edilton Andrade, 2015. 

 

Os alunos do Ensino Fundamental – Anos Finais, da EJA e do Ensino Médio 

são atendidos no Pavilhão II, onde o acesso se dá por um caminho estreito que se 

estende até a escola, por detrás das casas da rua. Além disso, como não há cantina no 

pavilhão II, os estudantes precisam se deslocar até o outro pavilhão para 

merendarem. Este fator dificulta muito o trabalho de gestão da escola, 

principalmente quanto ao controle da saída dos educandos na hora do lanche, pois a 

cantina funciona no pavilhão I e os alunos do pavilhão II precisam se deslocar para 

lá. O pavilhão I é murado, mas o pavilhão II é cercado por arame farpado. 

No pavilhão II há oito salas de aulas, uma sala de professores, uma secretaria, 

dois banheiros para alunos, uma área interna aberta entre as salas. As salas de aula 

deste pavilhão não possuem janelas.  Atualmente, a biblioteca está funcionando 

numa sala de aula do pavilhão II, mas o espaço não é adequado para o 

funcionamento. (Imagem 6).  
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Imagem 6– Frente do Pavilhão II da EML 

 
Fonte: Arquivo dos Autores da pesquisa, 2016. 

 
 

A biblioteca possui um acervo bom. Apesar de prevalecer títulos antigos, a 

EML recebe os livros do Programa Nacional da Biblioteca Escolar (PNBE) tanto para 

crianças, jovens, adolescentes e adultos quanto para a formação continuada dos 

professores da escola. A escola possui poucos equipamentos eletrônicos. 

Não há espaço para a realização de Educação Física. As aulas práticas ocorrem 

dentro da sala de aula ou em algum local da comunidade escolhido pelo professor.  

A escola foi contemplada com uma quadra poliesportiva em 2012, mas ainda não foi 

concluída. Não há espaços para a realização de eventos, de encontros, é preciso 

solicitar os espaços das igrejas da comunidade ou a praça da feira. 

Há alunos com necessidades especiais na escola (deficientes auditivos, 

intelectuais), mas não dispõe de instalações adequadas nem de suporte pedagógico e 

profissionais capacitados para atender tais alunos. 

Apesar de todas essas limitações, os profissionais da instituição procuram 

realizar um trabalho comprometido com o desenvolvimento dos educandos. 

A escolha deste local para a presente pesquisa deu-se pelo fato da 

pesquisadora trabalhar nesta instituição, conhecer as profissionais que se dispuseram 

a fazer parte da pesquisa de formação continuada. Fatores esses, que apresentavam 
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uma coesão com a proposição de uma formação continuada centrada na escola, 

valorizando os profissionais da instituição, ouvindo suas necessidades formativas e 

suas contribuições tanto para a parte da prática pedagógica como para a 

autoavaliação da coordenadora pesquisadora, que exerceu a função de gestora da 

formação continuada em serviço neste estudo investigativo. 

Os encontros aconteceram nos horários de AC, com duração de duas horas, 

mas alguns se estenderam de acordo com a necessidade de discussões mais 

aprofundadas. Os dois primeiros encontros tiveram duração de quatro horas e 

aconteceram no turno vespertino, das treze às dezessete horas. Os demais ocorreram 

no período das dezessete às dezenove horas, horário das ACs. Os encontros 

formativos foram realizados na sala de aula. 

 

3.2.2 Quem são as participantes da pesquisa? 
 

A pesquisa foi desenvolvida com as professoras dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental da EML. É importante destacar que o convite foi estendido para os 

demais profissionais da escola que tivessem interesse nos encontros de formação 

continuada, no entanto, apenas a professora da classe multisseriada disponibilizou-se 

a participar.  

Imagem 7 – Professoras participantes da pesquisa – Composição Inicial 

 
Fonte: Arquivo dos Autores da pesquisa, 2015. 
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Durante o percurso da pesquisa houve uma substituição da professora do 5º 

ano. A professora era contratada no ano de dois mil e quinze e no ano seguinte 

passou a lecionar nos Anos Finais do EF e não continuou na pesquisa, apesar de ter 

sido incentivada a permanecer. O convite foi feito à nova professora e ela aceitou.  

Sendo assim, contamos com a participação de cinco professoras dos Anos 

Iniciais, uma de cada ano escolar e a professora da classe multisseriada. Ao todo, seis 

professoras. Lembrando que para fins de análise dos dados foram considerados, 

apenas, os referentes aos Anos Iniciais do EF.  

Imagem 8 – Professoras participantes da pesquisa – Composição 

Final

Fonte: Arquivo dos Autores da pesquisa, 2016. 

Todas as professoras cursaram no Ensino Médio, o Magistério. Apenas duas 

professoras pertencem ao quadro de funcionários efetivos da Prefeitura Municipal de 

Jaguaquara, lotadas na SME e possuem o nível superior completo com Licenciatura 

em Pedagogia. Uma delas com pós-graduação latu sensu, especialização e a outra pós 

graduação strictu sensu, mestrado. As demais são contratadas e estão no processo de 

formação em nível superior também em Licenciatura em Pedagogia. Duas pela 

PARFOR (quarto semestre) e a outra em instituição particular (quinto semestre). 

Quanto à faixa etária, varia entre vinte e nove e quarenta e seis anos. São 

professoras experientes.  O tempo de experiência na docência varia entre três e vinte 

e três anos. Todas possuem experiência nos Anos Iniciais e Finais do EF e trabalham 
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vinte horas semanais. Duas delas fazem um trabalho voluntário de acompanhamento 

pedagógico aos alunos que necessitam de um reforço escolar no turno oposto na 

escola.  Ver tabela 1.  

Tabela 1 – Perfil das Professoras 

Professora Formação Tempo  

de  

experiên- 

cia docente 

Experiên- 

cia na 

 EML 

Jornada 

de  

trabalho 

Faixa 

Etária 

Situação 

profissio- 

nal 

Terra 

M
a

g
is

té
ri

o
 

Pedagogia 

Especialização 

Mestrado 

21 anos 21 anos 20 horas 46 

anos 

Efetivo 

Água Pedagogia 

(cursando) 

9 anos 9 anos 20 horas 42 

anos 

Contrato 

Fogo Pedagogia/ 

Letras 

Especialização 

24 anos 13 anos 20 horas 43 

anos 

Efetivo 

Ar Pedagogia 

(cursando) 

9 anos 9 anos 20 horas 30 

anos 

Contrato 

Sociedade Pedagogia 

(cursando) 

4 anos 2 anos 20 horas 29 

anos 

Contrato 

Fonte: Elaborada pelos autores da pesquisa com base nos dados coletados (2016). 
 

As professoras residem no povoado Itiúba, mas apenas duas são naturais do 

município de Jaguaquara-BA. 

As professoras foram nomeadas na pesquisa da seguinte forma: Terra, Água, 

Fogo, Ar e Sociedade. Esses nomes, respectivamente, estavam associados às turmas 

de atuação das professoras: primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto anos, 

conforme a tabela 2 abaixo.  

Tabela 2 – Nomes usados para as professoras participantes 

Professora Terra Primeiro ano 

Professora Água Segundo ano 

Professora Fogo Terceiro ano 

Professora Ar Quarto ano 

Professora Sociedade Quinto ano 

Fonte: Elaborada pelos autores da pesquisa (2016). 
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Os nomes foram atribuídos às professoras das turmas de forma aleatória, 

inspirados no livreto “Vamos Cuidar do Brasil com Escolas Sustentáveis: educando-

nos para pensar e agir em tempos de mudanças socioambientais globais” (2012), que 

traz os quatro elementos da natureza que deverão fazer parte do planejamento das 

escolas sustentáveis que são: fogo, ar, terra e água. Como eram cinco professoras do 

EF, incluímos o nome sociedade porque inseria a dimensão social, não ficava só o 

aspecto natural. Elas foram comunicadas sobre os nomes, concordaram, mas 

preferiram não escolhê-los. 

Pudemos observar que as professoras eram responsáveis, autônomas e 

compromissadas com a educação do povoado Itiúba. Preocupadas com o processo 

ensino-aprendizagem, apresentavam interesse em participar de formações que 

promovessem o aprendizado para elas, que contribuíssem com os seus trabalhos e 

que, consequentemente, ajudassem no desenvolvimento da aprendizagem das 

crianças. Esses fatores foram importantes para a realização da pesquisa na escola. 

  

3.3  Etapas da Pesquisa 
 

O planejamento desta pesquisa foi estruturado em dois momentos. O 

primeiro, foi composto das ações de coleta referentes aos contatos iniciais, 

apresentação da proposta, levantamento dos conhecimentos prévios das 

participantes por meio das entrevistas e planejamento da intervenção. O segundo 

momento referiu-se ao desenvolvimento da intervenção. No quadro 9 a seguir 

encontra-se o detalhamento da pesquisa. 

Quadro 9 – Detalhamento da pesquisa 

DESCREVENDO A PESQUISA 

 Foram tomados os cuidados e procedimentos éticos. O projeto foi submetido à análise pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UESB) de acordo com a resolução 466/2012, em doze de 

agosto de dois mil e quinze e foi aprovado em setembro de dois mil e quinze. 

 A coleta de dados ocorreu no período de novembro de dois mil e quinze a outubro de dois 

mil e dezesseis. 

ETAPAS AÇÃO INSTRUMENTOS E OBJETIVOS DA 

COLETA DE DADOS 
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1. Contato inicial com a gestão e as 

professoras. 

 Contato prévio com a direção e 

com as professoras para explicar os 

objetivos da pesquisa e verificar a 

aceitação ou não em participar do 

desenvolvimento da intervenção. 

Além disso, recolher assinaturas 

dos termos de consentimento livre 

e esclarecido, termo de autorização 

de uso de imagem e depoimentos 

das pessoas participantes.  

 Observação Participante  

2. Entrevistas com as professoras. 

 

 Entrevistas semiestruturadas com a 

finalidade de identificar os 

conhecimentos prévios das 

participantes sobre as concepções 

docentes acerca do que é ecologia / 

alfabetização ecológica / papel do 

professor coordenador.  

 Utilizar os conhecimentos prévios 

das professoras para adicionar e 

elencar as temáticas que 

comporiam os encontros de 

formação. 

 Gravação em áudio e transcrição. 

3. Planejamento dos encontros.  A partir do levantamento dos 

conhecimentos prévios das 

participantes e do referencial 

teórico adotado nesta pesquisa 

foram organizados dez encontros 

formativos que aconteceram na 

escola com as professoras 

participantes. 

 Temas sugeridos para a formação 

(a partir das informações 

apresentadas nas entrevistas com 

as professoras e sugeridas pelos 

pesquisadores, conforme a 
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necessidade).  

DESENVOLVIMENTO DA INTERVENÇÃO: 

 A intervenção constituiu - se de duas partes:  

1. Teórica: Encontros de Formação (Formação continuada das professoras 

envolvidas na proposta); Ao final, as colaboradoras da pesquisa receberam 

certificado de participação na Formação continuada. 

2. Prática: Projeto didático - pedagógico (Desenvolvimento de um projeto 

pedagógico pelas professoras participantes a ser aplicado com os estudantes dos 

anos iniciais do ensino fundamental). 

4. Realização dos encontros formativos.  A intervenção foi realizada pela 

professora coordenadora 

pesquisadora e contou com o 

auxílio do professor orientador 

para a realização dos encontros de 

formação. Foram promovidos dez 

encontros formativos que 

aconteceram, inicialmente, 

semanalmente nos horários dos 

encontros de Atividades 

Complementares (AC) da escola. 

 Uso de fotografia e de gravação de 

áudio a fim de registrar os 

momentos da formação e facilitar a 

elaboração do diário de bordo da 

professora coordenadora 

pesquisadora. 

5. Elaboração do projeto didático 

pedagógico. 

 Produção coletiva de um projeto 

didático pedagógico com vistas a 

desenvolver a Alfabetização 

Ecológica para ser aplicado na 

escola.  

 Foi disponibilizada uma ficha com 

os itens que deveria compor um 

projeto. 

 Escolha de uma relatora para 

organizar a redação final do 

projeto. 
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 Uso de fotografia e de gravação de 

áudio a fim de registrar alguns 

momentos da intervenção e 

facilitar a elaboração do diário de 

bordo da professora coordenadora 

pesquisadora. 

6. Aplicação do projeto pelas professoras.  Cada professora desenvolveu em 

sua classe o projeto produzido pelo 

grupo, fazendo as adaptações 

pertinentes à sua turma. 

 Foi disponibilizada uma ficha para 

o registro das impressões diárias 

sobre a aplicação do projeto. 

7. Culminância do projeto didático 

pedagógico. 

 Encerramento das atividades 

desenvolvidas pelas professoras 

em suas classes, com a 

apresentação/ amostra do 

resultado do projeto.  

 Uso de fotografia e de gravação de 

áudio a fim de registrar os 

momentos da culminância. 

Registro escrito do diário de bordo 

da professora coordenadora 

pesquisadora. 

8. Relatos orais e escritos das docentes 

participantes da pesquisa. 

 Numa roda de conversa, foi 

proposto às professoras que 

fizessem relatos orais sobre a 

intervenção para analisar a 

aplicação do projeto didático 

pedagógico e da intervenção, de 

forma geral, levando em 

consideração o papel do 

coordenador e da formação 

continuada com vistas ao 

desenvolvimento da Alfabetização 

Ecológica dos estudantes. 

 Uso de fotografia e de gravação de 
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áudio para registrar o momento da 

roda de conversa. 

 Sobre os resultados da aplicação do 

projeto didático foi disponibilizado 

um modelo de ficha avaliativa para 

os relatos escritos. 

Fonte: Elaborado pelos Autores da pesquisa, 2016. 

 

Passaremos agora a conhecer os momentos da intervenção por meio da 

descrição dos encontros formativos e a análise dos dados. 

 

3.3.1 - Descrição da observação participante  

 

3.3.2  Contato inicial com a gestão da EML 
 

O contato inicial com a gestão da EML aconteceu em 03/08/15 com a 

finalidade de apresentar o trabalho e solicitar a autorização para a realização da 

pesquisa na escola. A diretora da época autorizou a realização da pesquisa na escola 

e assinou os documentos necessários para a submissão do projeto ao CEP/UESB.  

É importante salientar que houve mudança de gestores na direção da escola. A 

gestora daquele período não continuou na gestão porque teve a necessidade de sair 

para fins profissionais e então, a nova gestora assumiu a direção. Na oportunidade, 

também apresentei a proposta e ela aceitou e assinou a documentação de 

autorização. 

As gestoras demonstraram interesse na realização do trabalho. O fato de 

conhecerem a professora pesquisadora também contribuiu para a receptividade da 

proposta e o acolhimento. 

 

3.3.3 Contato inicial com as professoras participantes da pesquisa  
 

 O encontro inicial ocorreu no horário da AC e iniciou às dezessete horas. 

Neste encontro não foi feita a gravação de áudio nem registro fotográfico, apenas o 

registro no diário de bordo, pois o projeto ainda não tinha sido aprovado pelo CEP.  
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As professoras estavam discutindo com o coordenador, que estava me substituindo 

no período da licença, sobre a culminância do projeto de leitura que é realizado na 

escola todo ano no segundo semestre.  

 Fui bem recepcionada pelas professoras e pelo professor coordenador que 

destacou que eu retornasse logo porque era muito difícil ser coordenador, dar conta 

do trabalho. 

 Eu cumprimentei a todos e depois o coordenador cedeu o espaço para que eu 

conversasse com as professoras. Em linhas gerais, descrevi sobre o projeto e 

perguntei se elas tinham interesse em participar. Elas demonstraram interesse, mas 

uma delas, a Professora Terra, questionou sobre o tempo de aplicação da 

intervenção, tendo em vista a aproximação com o término do ano letivo: 

Marli, você está pensando em aplicar esta intervenção ainda este ano? 
Porque você sabe como funciona o nosso calendário, quando menos 
esperamos, termina. Não sabemos se vai ter alterações. 
 

 Respondi que não. Que iríamos iniciar a primeira etapa com o contato de 

apresentação da proposta. Iria trazer os documentos para elas assinarem, agendar as 

datas para a realização das entrevistas com elas e os encontros formativos. 

 As professoras também demonstraram preocupação quanto à realização da 

pesquisa de intervenção porque havia professoras contratadas (três), as quais 

poderiam não continuar no ano seguinte para aplicar a parte prática e que poderia 

prejudicar a pesquisa. Por isso, apresentaram algumas sugestões para a realização 

dos encontros, como: utilizar a jornada pedagógica; utilizar sábados (o dia todo). Mas 

disseram para eu conversar com o meu orientador e dá um retorno para elas. 

Essas preocupações da professora foram levadas ao orientador e também 

foram sinalizadas na disciplina Atividade Programada de Pesquisa II (APP II), a fim 

de que contribuições fossem levantadas.  

Na oportunidade, foi explicado o processo de submissão do projeto ao 

CEP/UESB e sobre os documentos de autorização e consentimento para a 

participação na pesquisa. Como na semana seguinte era culminância do projeto de 

leitura da escola, decidi não retornar no dia 08/10/15, porque elas estavam 

atarefadas. Agendei para o dia 14/10/15 outra reunião de AC para apresentar 

formalmente o projeto, as etapas da pesquisa e os documentos para assinarem. 
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É importante ressaltar que havia na AC deste dia, além das cinco professoras 

do EF- Anos Iniciais, duas professoras da Educação Infantil e uma da EJA. Dessas, 

apenas uma professora da Educação Infantil manifestou não ter interesse em 

participar e não apresentou justificativa. O coordenador disse que iria tentar 

participar, já que ele trabalhava também em outra localidade, mas não confirmou.  

Outro destaque observado foi a indignação das professoras com a escolha do 

livro didático, já que elas não participaram do processo e não estavam concordando 

com o livro selecionado. Além disso, ainda foram informadas de que a escola passou 

a ser considerada escola do campo sem que houvesse uma comunicação coletiva e 

anterior.  Por esse motivo, a escola estava recebendo o livro escolhido pela SME e a 

gestão da educação do campo. Nos anos anteriores elas participaram do processo de 

escolha do livro didático proposto pelo Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD). 

 

3.3.4  Segundo contato com as professoras participantes da pesquisa 
 

 Para a realização do segundo encontro com as professoras, entrei em contato 

com o coordenador para saber quando seria o próximo encontro de AC. A data 

prevista era 19/10/15.  

Estavam presentes as cinco professoras dos anos iniciais do EF e o 

coordenador que não pode continuar no encontro porque teria compromisso em 

outro local. 

Para a apresentação do projeto utilizei o notebook, já que fui informada horas 

antes sobre o encontro e não tive tempo para providenciar o projetor multimídia e o 

da escola estava quebrado. Esse fato reforçou a necessidade de planejamento e 

preparação dos recursos necessários para a formação continuada, já que a escola não 

dispunha de alguns recursos tecnológicos.  

Expliquei todas as etapas do processo da pesquisa, desde a elaboração do pré-

projeto para a seleção do mestrado até a fase atual. Todo o processo de submissão ao 

CEP/UESB, os documentos necessários e o recolhimento de assinaturas. Falei 

também do meu papel como coordenadora pesquisadora, pois trabalho na escola 
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com a função de coordenadora pedagógica e o cuidado que eu precisaria ter para 

desenvolver a pesquisa. 

Ao concluir a apresentação a Professora Fogo questionou sobre o tema/título 

do projeto e sugeriu que eu conversasse com o meu orientador: 

Marli, no tema não há uma dupla proposta? É analisar o papel do professor 
coordenador ou analisar o desenvolvimento da alfabetização ecológica nas 
turmas iniciais? 
 

O título apresentado foi “O papel do professor coordenador na formação 

continuada de professores dos anos iniciais do ensino fundamental: análise de uma 

proposta pedagógica voltada para a alfabetização ecológica”. Expliquei para ela que 

o título poderia ser alterado e que iria participar da disciplina Atividade Programada 

de Pesquisa II (APP II) que nos ajuda a alinhar a pesquisa. Além disso, até o final da 

pesquisa passaria por modificações até ficar adequado à proposta.  Solicitei que ela 

anotasse o questionamento para mim e agradeci a contribuição dela. A Professora 

Fogo disse: “Vamos fazer e ver o que vai dar no final...” [risos].  

Apresentei novamente os objetivos da pesquisa e perguntei às participantes se 

havia alguma dúvida ou pergunta a fazer, mas ninguém sinalizou. Entreguei os 

documentos, elas leram e depois assinaram. Agendamos as entrevistas para os dias 

19 e 23/10/15. 

O questionamento da Professora Fogo foi interessante porque fez com que eu 

e o orientador repensássemos sobre a coerência e a coesão das ideias do projeto. 

Fizemos adequações no título, mas ainda assim, na APP II foi também muito 

discutido sobre a evidência do papel do coordenador na formação, se o trabalho era 

formação continuada ou apenas a utilização do espaço da AC para discutir 

alfabetização ecológica. Houve contribuições dos professores que fizeram com que 

este trabalho fosse aprimorado para atender aos seus objetivos. 

Neste encontro foi utilizado o diário de bordo e o registro fotográfico. 

Conforme demonstra a imagem abaixo. 
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Imagem 9 – Contato com as professoras participantes para apresentação 

formal da pesquisa 

 
Fonte: Arquivo dos Autores da pesquisa (2015) 

 

Esses encontros foram importantes porque pude retomar o contato direto com 

as professoras, já que eu estava afastada da escola para me dedicar às atividades do 

mestrado. Além disso, pude verificar como estava o andamento das ações da escola. 

No entanto, não poderia perder de vista que ali eu estava como pesquisadora e não 

como coordenadora da escola. Estava ali para desenvolver não só ações para o 

desenvolvimento da escola, mas também, principalmente, para produzir 

conhecimento científico por meio dos dados coletados na pesquisa. Confesso que foi 

uma tarefa difícil.  

 

3.4 Entrevistas: instrumentos para conhecer melhor as participantes 
 

Após o contato inicial foi realizado o agendamento das entrevistas para os dias 

dezenove e vinte três de outubro de dois mil e quinze, mas como eu adoeci, 

remarquei-as para os dias vinte e seis de outubro e seis de novembro de dois mil e 

quinze, nos turnos matutino e vespertino, com exceção da professora que iniciou 

suas atividades na escola no ano letivo de dois mil e dezesseis.  Duas entrevistas 

foram realizadas fora do ambiente escolar: uma na casa coletiva dos professores e 
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outra na casa da professora. As professoras mostraram-se bem disponíveis e à 

vontade nas entrevistas e contribuíram para que este trabalho efetivasse.  

Como estavam previstas nas etapas da pesquisa, as entrevistas serviram para 

coletar os conhecimentos prévios das professoras sobre a problemática da pesquisa e 

também para elencar os temas sugeridos por elas para a proposição dos encontros 

formativos, configurando em suas necessidades formativas. As informações 

coletadas nas entrevistas além de fornecer subsídios para os encontros formativos 

também apresentaram dados importantes para a análise. 

 

3.5  Descrição dos encontros formativos3 
 

Os encontros formativos constituiu-se a segunda etapa da pesquisa. Eles 

foram planejados com base no levantamento dos temas que as professoras sugeriram 

nas entrevistas. Alguns deles não foram sugestões diretas, mas conforme algumas 

dificuldades em dar as respostas sinalizaram que poderiam ser discutidos também 

para que compreendessem melhor o tema.  

Os encontros foram ministrados pela coordenadora pedagógica pesquisadora. 

Além de textos para estudo e discussão, os recursos dos vídeos foram utilizados nos 

momentos de formação.  O orientador Prof. Dr. Ricardo Jucá Chagas (UESB) e a Prof. 

Dra. Lílian Boccardo (UESB) contribuíram também. Isso aconteceu porque na parte 

específica  

 Os encontros formativos foram codificados como Ef1, Ef2, Ef3,... , Ef16. Foram 

previstos dez encontros, mas diante das necessidades da escola e dos 

desdobramentos do projeto, a formação estendeu-se para atender as especificidades 

surgidas. A pesquisadora que também era a coordenadora pedagógica da escola 

pesquisada teve que conciliar as ações pedagógicas da escola com as atividades da 

pesquisa, por isso, houve algumas alterações no cronograma. O ano letivo com 

muitas atividades programadas na escola, tais como: projetos de leitura, projetos 

sobre os jogos olímpicos, ações do Programa Despertar,  além das formações e 

                                                           
3Os encontros formativos foram codificados como (Ef) com a letra f minúscula para diferenciar da 
abreviatura da expressão Ensino Fundamental (EF) que está representada com as letras iniciais 
maiúsculas. 
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aplicação do projeto de AE, caminharam juntos. Uma tarefa árdua, pois não poderia 

perder de vista o foco da pesquisa.  

É importante elucidar que os encontros abaixo descritos foram planejados 

considerando as informações sinalizadas pelas professoras nas entrevistas 

semiestruturadas, demonstradas sejam pela explicitação da necessidade ou por meio 

da observação referente às inconsistências conceituais. 

Sendo assim, depois de realizadas as entrevistas, fizemos um levantamento 

dos temas que emergiram e elaboramos a ementa dos encontros formativos 

(apêndice B). 

 

 Descrição do Ef1 realizado em 08/12/15 (2 horas). 

 

O encontro estava marcado para a tarde, às treze horas no pavilhão I da Escola 

Monteiro Lobato, em Itiúba, povoado do município de Jaguaquara-BA, mas cheguei 

um pouco atrasada, tendo em vista, as más condições das estradas, fato que fez com 

que eu saísse mais cedo de Apuarema-BA nos outros encontros para cumprir com o 

horário marcado.  

O ano letivo já estava finalizando, mas as professoras se comprometeram a 

participar de dois encontros ainda no mês de dezembro, mesmo algumas já estando 

de férias e outras ainda terminando as avaliações de recuperação final. Por isso, em 

conversa com a diretora da escola, os demais encontros ficaram para serem 

realizados durante a Jornada Pedagógica 2016.   

Foram distribuídos materiais (classificador, lápis, caneta, borracha, papel 

ofício, cópia do artigo a ser trabalhado no segundo encontro) às participantes. Utilizei 

o projetor multimídia de uma professora colaboradora da pesquisa para apresentar a 

proposta.  Fui acompanhada de uma amiga que me auxiliou na organização do 

espaço (cadeiras em semicírculo, disposição de materiais em uma mesa) e na 

distribuição do lanche.  

Neste encontro, cinco professoras participaram. Foi um encontro marcado 

pelo silêncio das participantes, pois apresentavam sinais de cansaço e desânimo, 
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abriam a boca, não interagiam. Confesso que estranhei, já que essa não era uma 

característica do grupo.  

Foi apresentado sinteticamente o esboço da pesquisa apresentando como está 

configurado o percurso metodológico numa linguagem acessível às participantes, de 

modo que elas compreendessem o que seria realizado. Foi um momento também de 

atualização de contatos, já que eu saí de licença por um ano para o Mestrado e não 

trabalhei no ano de 2015 na escola. 

Então, com base na conversa que nós tivemos nas entrevistas, foi montada 

uma proposta que, que considerava as informações dadas por ela e que nesse 

primeiro encontro foi apresentada com a finalidade de discutir e sugerir em 

colaboração. Depois de apresentada toda a estrutura da formação continuada, com a 

concordância das participantes, a pesquisadora ainda indagou se havia alguma coisa 

a acrescentar na ementa. As professoras ficaram em silêncio.  

O encontro foi significativo, pois foi um momento de planejamento e esboço 

de como seria a formação, já que a proposta era que fosse construída coletivamente, 

aliás, uma característica que é forte no grupo, o querer participar do processo de 

construção. Houve uma preocupação das participantes em solucionar o meu 

problema para a realização dos encontros, já que na jornada pedagógica não seria 

possível, pois estava prevista para acontecer no período de 11 a 16/02/16. Ficou 

claro também o meu papel como pesquisadora. 

 A professora coordenadora pesquisadora ainda levantou algumas discussões 

sobre os acontecimentos recentes como o desastre ambiental de Mariana, ocorrido no 

estado de Minas Gerais, no mês anterior. A realização em Paris da 21ª Conferência 

das Partes (COP 21), que visava buscar um novo acordo internacional sobre mudança 

do clima. Foi feita a leitura do texto mensagem “A lógica de Einstein” pela 

pesquisadora para reflexão. O texto foi usado como o momento de sensibilização 

para a discussão, com intenção de demonstrar e valorizar a importância de um 

trabalho coletivo, colaborativo, em parceria. As professoras relacionaram com a 

história do sapo surdo, evidenciando a importância do trabalho conjunto e da 

valorização da capacidade de cada um, do incentivo, do estímulo e da parceria para o 

trabalho. Em seguida, começou-se a leitura e discussão sobre a temática da formação 
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continuada. Este tema foi incluído no programa da formação, a fim de promover 

uma reflexão crítica sobre a formação continuada. Buscamos também ampliar o 

repertório teórico das participantes nesta área e contextualizar a formação sob o viés 

da formação continuada em serviço, foco deste trabalho investigativo. A dinâmica 

começou com a solicitação de uma palavra, uma expressão ou frase que resumisse o 

que seria formação continuada para elas. A partir daí, foram levantados 

questionamentos sobre os conceitos delas de formação e houve reflexões sobre a 

formação continuada de professores em serviço, com a utilização de slides. Por fim, a 

leitura da poesia “Observador de Pássaros”, de Lucas Braga Carneiro (2015). Esta 

poesia expressa o ponto de vista de uma criança que captura aves ou cenas de 

pássaros por meio da câmera fotográfica. Lucas Braga Carneiro é um adolescente de 

Jequié-BA e tem se destacado na observação de aves. Participa do Grupo de 

observadores de aves de Jequié, é membro do eBird.  

De acordo com a página (http://ebird.org/content/brasil/), o eBird Brasil  é 

um programa de listas online e em tempo real de aves. Possui informações básicas 

sobre a abundância de aves e sua distribuição em variadas escalas espaciais e 

temporais, foi lançado em 2002 pelo Laboratório de Ornitologia da Universidade de 

Cornell e pela National Audubon Society.  

A poesia foi escolhida com a finalidade de, antecipadamente, apresentar uma 

possibilidade de trabalho na ótica da AE. Foi solicitada que fizesse a leitura de um 

texto para o próximo encontro, seguido de uma avaliação do encontro e 

agradecimento da pesquisadora pela participação e disponibilidades das professoras, 

principalmente, pelo fato de o ano letivo está no final. 

Professora Fogo:  
A gente está começando a formação, nós que temos o sol como nascente e 
poente[...].A gente tá começando a formação já no pôr do sol . É que estamos 
numa situação de desilusão, de desencontro, de desestímulo... Então, acaba 
sendo não tão bom...[por causa do fim do ano letivo], mas, por outro lado, 
de uma certa forma, já quer ser um sinalizador das possibilidades do ano 
que virá, 2016. Então, nesse aspecto é bom, porque a gente fica retomando, 
avaliando também. 
 

Professora Terra:  
Eu penso Marli, que tudo o que a gente faz na vida, que a gente participa, 
que estuda, é válido. Essa partilha, essa troca de ideias, essas conversas, eu 
acho que ainda surge uma luz que nós somos capazes. Nós temos essa 
possibilidade de fazermos algumas mudanças, não transformações. Acho 
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que transformar é muito complicado e não depende também só da gente, 
mas eu ainda acredito em algumas mudanças e nós somos também 
incentivadores das mudanças. [...]. Foi tranquilo. Trouxe expectativas de 
dias melhores para o nosso trabalho e para quem vai receber o nosso 
trabalho. 
 

Professora Ar: 
Eu acredito assim, que tudo que foi comentado aqui foi de grande proveito. 
A gente não vai dizer que é algo novo, porque a gente já vem falando sobre 
isso, né? E cabe a cada um de nós nos esforçarmos e colocar em prática. O 
novo sempre dá aquela agoniazinha na barriga, mas, é coisa que a gente vê 
no nosso cotidiano, no aprendizado. Tá tranquilo. Ah, sim, como a 
mensagem foi muito interessante porque, às vezes, a gente tá por perto, a 
gente tem alguém pra nos dar a mão e muitas vezes, também nos sentimos 
como aquele menino, sozinho lá tentando ajudar o outro.   
 

As imagens abaixo são registros do primeiro encontro e da distribuição do 

material da formação às participantes. 

Imagem 10 – Primeiro Encontro Formativo (Ef1) 

 
Fonte: Arquivo dos autores da pesquisa (2015). 
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Imagem 11- Material distribuído para as participantes no Ef1. 

 
Fonte: Arquivo dos autores da pesquisa, 2015. 

 
 

 Descrição do Ef2 realizado em 09/12/15 ( 2 horas) 

 

Neste encontro, a pesquisadora não estava se sentindo bem, mas deu para 

realizar o encontro. Foi feita uma reflexão inicial. Em seguida, a pesquisadora 

perguntou se fizeram a leitura do texto sobre Alfabetização Científica. 

A Professora Fogo fez uma síntese do texto, seguida da Professora Terra que 

também apresentou alguns pontos. A dinâmica de leitura continuou com o seguinte 

questionamento: Quem faz a ciência? Se pedíssemos para nossos (as) estudantes 

desenharem o que representa para eles (elas) a ciência, o que vocês acham que eles 

desenhariam?  

As respostas variaram entre elementos da natureza, o homem, o homem 

professor, cientista (com caricaturas de cientista maluco). 

Houve uma participação das professoras discutindo como ensinar ciências, 

enfatizando para a questão científica e tecnológica, aproximando as crianças da 

ciência. Valorizando a linguagem científica também no processo de aquisição da 

linguagem e as curiosidades dos estudantes. Muitas situações das práticas docentes 

referentes ao ensino de ciências foram comentadas. Ficou claro que o ensino de 

Ciências era trabalhado apenas a partir do livro didático dos estudantes, assim como 

a preocupação em oferecer um ensino diferenciado. Levantaram questionamentos 

sobre as limitações para o trabalho. 
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A pergunta: A gente produz conhecimentos? Tinha a intenção de aproximar as 

professoras da ciência e de elas se perceberem como produtores da ciência também e 

da necessidade de divulgar os trabalhos realizados por elas. 

Ainda teve o estudo em grupo do texto “Necessidades formativas dos 

professores que ensinam ciências nos anos iniciais” de Souza; Chapani (2015).  

Leitura e discussão sobre “o que é ensinar ciência e o que não é ensinar ciência” 

(KRASILCHIK; MARANDINO, 2007, p. 53-54). 

 Distribuição e apresentação de livros às professoras: “Aprendendo e 

Ensinando Ciências: práticas vivenciadas em um projeto de difusão científica”, 

(DUARTE, et al. 2013). Agradecimentos e desejo de boas festas e férias. 

Imagem 12- Estudo em grupo das professoras – Ef2 

 
Fonte: Arquivo dos autores da pesquisa, 2015. 
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Imagem 13- Livros distribuídos para as professoras – Ef2 

 
Fonte: Arquivo dos autores da pesquisa, 2015. 

 
 
 

 Descrição do Ef3 realizado em 22/02/16(2 horas) 

 

A partir deste encontro, as formações foram realizadas no horário de AC, às 17 

horas, tendo em vista que as professoras participantes trabalham em horários 

diferentes distribuídos nos turno matutino, vespertino e noturno. Esse horário era o 

que atendia a todas e foi sugerido por elas. O encontro começou com a Professora 

Fogo apresentando o resultado da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) e 

analisando os resultados, com muita empolgação por causa dos resultados das 

crianças. Em seguida, solicitamos um relato sobre a recepção das professoras com os 

estudantes já que foi a primeira AC depois do início das aulas. Foi um encontro em 

que fundiram as ações da escola e o momento de formação da pesquisa. Depois de 

ouvi-las e tratar da pauta pedagógica iniciamos o momento da formação da pesquisa, 

que também era incluído na pauta. 

Acolhimento e distribuição do material para uma nova colaboradora da pesquisa. 
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Leitura e discussão dos textos: Alfabetização Científica e o ensino de Ciências (Cap. 

2) / Alfabetização Científica e cidadania (cap. 3), de Krasilchik; Marandino (2007). 

Surgiu a necessidade de tratar sobre o movimento Ciência Tecnologia e Sociedade 

(CTS) que apresentaram nos textos. Indicação de leitura para casa: “O planeta está 

com febre?”: Análise de uma proposta educativa sobre o tema aquecimento global 

(PIRES, et al., 2013). 

Houve o momento de discussão, mas as professoras sentiram-se cansadas para 

a realização da leitura, devido ao horário, já que algumas trabalham no turno 

vespertino. Apesar disso, elas continuaram participando. 

Imagem 14 - Tópicos para discussão na lousa 

 
Fonte: Arquivo dos autores da pesquisa, 2016. 

 
 

 Descrição do Ef4 realizado em 29/02/16( 2 horas) 

 

A dinâmica do encontro foi dividir os tópicos do texto sugerido anteriormente 

para leitura: “O planeta está com febre?”: Análise de uma proposta educativa sobre o 

tema aquecimento global (PIRES, et al., 2013). Este tema surgiu a partir das respostas 

às entrevistas que demonstraram inconsistências ou equívocos conceituais. Além 

disso, exploramos o material que foi dado a elas, como o livro “Aprendendo e 

ensinando ciências: práticas vivenciadas em um projeto de difusão científica” de 
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Duarte et al. (2013).Iniciamos perguntando às colaboradoras se fizeram a leitura 

indicada e qual (is) o(s) conhecimentos delas sobre Aquecimento Global. 

Distribuição de tiras de papel com partes do texto sugerido para que elas 

compartilhassem a leitura do texto e depois foi solicitado de conceitos de 

Aquecimento Global, Efeito Estufa e Mudanças Climáticas a partir da leitura. O que é 

mudança climática? Efeito estufa e aquecimento global são as mesmas coisas? Ao 

final, cada uma delas apresentaram os resultados da leitura. O texto foi interessante 

porque era um artigo que mostrou a estrutura do projeto de pesquisa de intervenção 

com metodologia diversificada.  E as dúvidas apresentadas pelos estudantes no 

texto, as participantes desta pesquisa também tinham e isso ajudou a discussão sobre 

o tema. A Professora Fogo destacou também sobre ações sustentáveis propostas no 

texto. 

Este encontro mostrou alguns equívocos conceituais quanto à definição de 

efeito estufa e aquecimento global, por exemplo, algumas delas acreditavam que o 

efeito estufa é prejudicial, quando é uma defesa natural do planeta, sendo que o 

problema é a intensificação deste efeito.  

Ao final foi solicitado o que elas compreenderam, a diferença entre efeito 

estufa e aquecimento global. Discutimos que era preciso ter clareza, principalmente 

quando precisam fazer a transposição didática dos conteúdos. 

Para sistematizar as ideias discutidas, foi exibido um vídeo: “Mudanças 

Climáticas”, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Faltou uma 

professora ao encontro.  

Surgiu também a preocupação da quantidade de borboletas e lagartas que tem 

aparecido na região. Foi comentado sobre os saberes populares, o que dizem as 

pessoas mais antigas sobre esse evento: “Dizem que as borboletas tão indo para o 

mar.” Falei que isso poderia transformar-se em pesquisa etnoecológica, evidenciando 

esses conhecimentos. Isso surgiu também porque as professoras estavam associando 

alguns efeitos que elas estavam sentindo na região com as mudanças climáticas. 

Solicitamos que avaliassem o formato dos encontros e as professoras 

sugeriram que no dia de formação não houvesse informes. Fiquei contente, porque 

sinalizava que elas estão interessadas na formação. A Professora Fogo disse:  
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Quando for dia de formação você não deve trazer informe não. Deixa o 
informe se houver tempo. Começa com a formação e aí, depois se houver 
tempo, se não, minha filha, você pega e manda um bilhetinho pra gente. 
 

Para finalizar, agradecemos e indicamos o texto para leitura para o próximo 

encontro e sugeri que assistissem ao documentário “Construindo o Planeta Terra”, 

produzido pela Nathional Geographic, sinalizado no texto indicado para leitura em 

casa.  Foi um encontro bem produtivo. Conversamos um pouco, trocamos sugestões 

de sites e leituras.  

Imagem 15 – Leitura individual 

 
Fonte: Arquivo dos autores da pesquisa, 2016. 

 

 

 Descrição do Ef5 realizado em 14/03/16 ( 2 horas) 

 

Depois de apresentada a pauta da escola, foi retomada a discussão sobre 

aquecimento global com o objetivo de consolidação de conceitos. As professoras 

foram divididas em duplas para leitura do trecho solicitado e deveriam pontuar: O 

que sabia? O que eu não sabia? E o que foi acrescentado depois da leitura? 

Socialização em grupo da Leitura Complementar do artigo: “Um estudo exploratório 

sobre as noções de alunos e professores do ensino médio em relação ao aquecimento 

global”, Tamandaré, et al., (2010). Foi conversado sobre o trabalho de pesquisa e a 

estrutura do texto que era um artigo científico. A disposição das professoras para a 

leitura e análise do texto foi motivador, pois demonstrou o interesse na pesquisa. 
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Após a leitura elas apontaram as seguintes respostas: O que sabíamos? O que é 

aquecimento global; Efeito estufa. O que não sabíamos? Criação do painel 

intergovernamental sobre a mudança climática; O que acrescentou? A importância 

de se educar os futuros cidadãos para agirem de modo responsável contribuindo 

para a conservação do meio ambiente no presente e no futuro.  

Ao dizer que não conheciam sobre o painel intergovernamental sobre a mudança 

climática, relembramos sobre a COP 21, Protocolo de Kyoto, ECO-92. 

Foram levantadas no grupo questões referentes à dengue, à questão da água no 

povoado, problemas ambientais e a influência midiática, ressaltando a necessidade 

de um olhar crítico sobre os comerciais e programas jornalísticos.  Em seguida, foi 

exibido o vídeo: “Mudanças do clima, mudanças de vidas” (Greenpeace) e entregue 

algumas questões para debate sobre o documentário. Como não deu tempo, as 

questões ficaram para o próximo encontro. Distribuição de cópias de textos para o 

próximo encontro: Alfabetização Ecológica: os desafios da educação para o século 21, 

CAPRA (2003).  

Imagem 16- Leitura em dupla para debate sobre aquecimento global – Ef5 

 
Fonte: Arquivo dos autores da pesquisa, 2016. 
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 Descrição do Ef6 realizado em 21/03/16( 2 horas) 

 

O encontro iniciou com a discussão das questões para debate que foram 

entregues no outro encontro. Elas socializaram as respostas com base no 

documentário “Mudanças de Clima, mudanças de vida”. Depois foi tratado o tema 

da AE, a partir de uma breve exposição pela pesquisadora sobre o que é AE, 

propondo a socialização da leitura do texto. A Professora Fogo fez uma síntese do 

texto e sinalizou alguns tópicos, como: sustentabilidade, ecologia profunda e ecologia 

rasa, os sistemas vivos. Ela ainda comentou que achou cansativa a parte que tratava 

sobre os sistemas vivos, mas depois ela notou que todos os seres vivos estão 

interligados. Destacou o exemplo na educação, que o Capra sugere da experiência 

com a horta, que é algo concreto, que as crianças viam todo o processo e a promoção 

do encontro entre a emoção e a cognição na aprendizagem, sobre o Currículo e que a 

AE está pautada nos sistemas vivos.  

Como as professoras não leram o texto, após a síntese da Professora Fogo, 

apresentamos alguns aspectos do texto e utilizamos os slides para enfatizar os 

princípios ecológicos, fundamentais para a proposta de AE: conceitos ecológicos na 

teoria dos sistemas vivos.  

Foram apresentados exemplos de trabalhos ligados à sustentabilidade e as 

professoras também citaram experiências interessantes sobre as interações ecológicas, 

espécies nativas, espécies exóticas, espécies introduzidas.  

As professoras estavam desanimadas e apresentavam sinais de cansaço. A 

participação foi tímida, por isso, houve uma maior participação expositiva da 

pesquisadora, utilizando os slides, mesmo assim, houve riqueza de informações nos 

aspectos ecológicos, como abordar na escola a AE, por meio de projetos, 

considerando as diversidades. Surgiu também a questão do utilitarismo da natureza 

e abordagens antropocêntricas nos livros didáticos e de literatura infantil. 

Foi um momento de defesa da EA, na perspectiva da AE, compreendendo os 

princípios que orientam o funcionamento dos ecossistemas e a necessidade de olhar 

para as questões sociais, mas sabendo como se processa o sistema vivo e os impactos 

socioambientais.  As professoras demonstraram a necessidade de se aprofundar em 
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temas para fugir da “ignorância” e não reforçar práticas utilitárias e antropocêntricas 

em relação ao planeta. 

 

 Descrição do Ef7 realizado em 28/03/16 (3 horas) 

 

Este encontro foi realizado no turno vespertino, às 14 horas na escola e contou 

com a participação de outros professores e funcionários da escola que estavam 

disponíveis. Foi uma roda de conversa com o Prof. Dr. Ricardo Jucá Chagas, 

orientador desta pesquisa e a Profª Drª.  Lílian Boccardo, ambos biólogos e 

professores da UESB.  O objetivo foi discutir sobre algumas temáticas eco-zoológicas 

e esclarecer dúvidas ou curiosidades das participantes da pesquisa, principalmente 

referente à temas em ecologia, já que os professores na área das ciências biológicas 

poderiam oferecer subsídios que a pesquisadora não dispunha.  

Inicialmente, foi apresentado o motivo do encontro explicando as etapas da 

pesquisa e houve um momento de apresentação dos participantes.  

A professora Lílian Boccardo perguntou aos participantes o entendimento deles 

sobre avaliação e suscitou o diálogo a partir dessa temática, com o ponto de vista 

sobre os tipos de avaliação e as formas utilizadas pelos envolvidos, ressaltando a 

importância dos registros. O Professor Ricardo Jucá Chagas expôs de forma breve 

sobre a proposta de AE, destacando que a criança está no processo de aquisição da 

leitura, da escrita e a importância de alfabetizar ecologicamente desde cedo. O 

encontro enveredou por discussões acerca da zoologia e da ecologia. 

 Os questionamentos da Professora Lílian Boccardo sobre o esqueleto dos animais 

inquietou o grupo e levantou a necessidade de leitura e pesquisa. A Professora Fogo 

fez uma pergunta ao professor Dr. Ricardo Jucá Chagas sobre ecossistema, pois era 

uma dúvida que ela teve quando fez a leitura de um texto. O professor respondeu à 

pergunta e completou de forma breve, com esclarecimentos acerca da ecologia, 

biomas, biodiversidade. 

O encontro foi prazeroso, um momento de levantamento de questões, que 

direcionou para a inquietação das professoras, mobilizando-as para querer saber 

mais sobre as indagações. O grupo avaliou o encontro como satisfatório. Houve o 
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agradecimento aos participantes e aos professores visitantes e estes sugeriram que as 

professoras escrevessem sobre suas experiências, dúvidas, por meio de produções 

científicas. Ao final, os professores visitantes conversaram informalmente com os 

demais participantes do encontro. 

Imagem 17- Visita do Prof. Dr. Ricardo Jucá e da Profª. Dra. Lílian Boccardo –Ef7 

 
Fonte: Arquivo dos autores da pesquisa, 2016. 

 
 

Imagem 18- Profª. Dra. Lílian Boccardo e uma professora colaboradora 

esclarecendo dúvidas –Ef7 

 

Fonte: Arquivo dos autores da pesquisa, 2016. 
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 Descrição do Ef8 realizado em 18/04/16 (3 horas) 

O encontro iniciou com a indignação das professoras sobre a votação do 

impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Em seguida, foi apresentada a pauta da 

escola e depois, discutimos sobre pegada ecológica com o uso de texto, slides e 

exibição de vídeo: “A história das coisas”. Na entrevista, as professoras disseram não 

conhecer a expressão pegada ecológica, por isso, a inserção do tema à formação. 

Depois do vídeo, as professoras disseram que desconheciam os termos obsolescência 

programada e obsolescência perceptiva. Refletiram sobre as suas experiências e sobre 

a cadeia produtiva dos produtos. Levantamos alguns pontos do texto sugerido para 

leitura que tratava sobre ecossistemas: o que são e como funcionam; além de 

sustentabilidade, pegada ecológica, ciclagem química,  entre outros temas ecológicos. 

Discutida a pegada ecológica, os tipos de pegadas, foi feito um teste de pegada 

ecológica. Apresentei o “Livro vermelho das crianças” (FREITAS; MAIA, 2015) que 

reúne informações científicas sobre as espécies ameaçadas, numa linguagem para 

crianças, um material de divulgação científica para crianças.  Foram sugeridos alguns 

temas a serem abordados no projeto: água, reflorestamento, lixo, horta. A sugestão 

dos temas era decorrente das problemáticas do povoado que poderiam ser 

trabalhados no projeto didático em sala de aula. Esses temas não estavam previstos 

na formação porque os encontros eram direcionados às professoras e suas lacunas 

sobre os conhecimentos ecológicos. Posteriormente, quando foi escolhida a temática, 

foi necessário realizar estudos para a aplicação do projeto em classe. Apresentamos 

um manual do professor que subsidiava a visita à exposição “Reverta” – Arte e 

Sustentabilidade, com planejamentos e projetos com decomposição e compostagem. 

As professoras levantaram vários questionamentos e proposições de como poderia 

ser desenvolvido o trabalho, analisando as aproximações com as ações do Despertar.  

 

 Descrição do Ef9 realizado em 25/04/16 (2 horas) 

 

O encontro seria para elaborar o esboço do projeto e finalizar os encontros, mas 

teve uma particularidade: a falta de energia, logo no início do encontro. Mesmo sem 

energia, continuamos assistindo ao vídeo no notebook sobre Compostagem 
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Doméstica, um programa exibido no Programa Globo Rural, 2014. Utilizamos 

lanternas e celulares para iluminar.  O objetivo era apresentar de forma didática 

como montar a caixa de compostagem. Havíamos preparado mimos para as 

professoras e um lanche. Continuamos no escuro concluindo esta etapa. Ainda 

apresentei em linhas gerais, a proposta da Pedagogia de Projetos e encaminhei a 

leitura para casa. Distribui os formulários para preenchimento do esboço do projeto. 

As professoras indicaram os conteúdos, a sugestão do título e quais pontos seriam 

discutidos na justificativa e as etapas das ações. O título ficou para ser trazido no 

encontro seguinte.   

Imagem 19- Confraternização  - Ef9 

Fonte: Arquivo da Professora AR, colaboradora da pesquisa, 2016. 
 
 

 Descrição do Ef10 realizado em 09/05/16 (2 horas) 

 

Este encontro foi para a apresentação do projeto. Foi feita a leitura e depois as 

alterações necessárias. As colaboradoras levaram as sugestões de títulos para o 

projeto que cada uma pensou. Foi eleito o título: “Na natureza nada se perde, tudo se 

aproveita”, sugerido pela Professora Terra. Analisamos se o projeto contemplava os 

princípios ecológicos que norteiam a proposta de AE, bem como se atendia outras 

estruturas, como o contexto local, a interdisciplinaridade, a utilização de múltiplas 

linguagens, preocupação socioambiental.  
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A partir daí, foi o momento de planejamento, considerando os tempos didáticos 

do PACTO/PNAIC. A estrutura foi lida e discutida como as possibilidades de 

trabalhar cada tempo. Aproveitaram para planejarem a aplicação do primeiro dia e 

organizar o cronograma e a montagem das caixas de decomposição na sala de aula e 

a composteira coletiva da escola.  A ideia era que fosse sistematizada uma 

metodologia para trabalhar com a AE na escola, por isso, a adaptação da rotina dos 

tempos didáticos de alfabetizar letrando. 

Assim, foi definido o tema pelas professoras juntamente com a coordenadora 

pedagógica pesquisadora: o lixo, mas específico, os resíduos orgânicos e foi 

desdobrado na parte prática com a questão da compostagem na escola. Esse tema foi 

escolhido porque é um problema local e seria uma forma de propor na escola 

situações que levariam o estudante a refletir sobre os processos ecológicos que 

acontecem em um trabalho de compostagem e a desenvolver ações em casa. O 

produto, o composto orgânico, é utilizado para fertilizar a terra e ajudar as plantas a 

crescerem. Esse processo possibilitaria aos estudantes compreenderem os princípios 

ecológicos. 

Além disso, foi criado também um ponto de coleta de pilhas e baterias na 

escola para descarte em locais apropriados nas cidades vizinhas.  Para isso, as 

professoras tiveram que compreender o que é a compostagem, quais são as 

implicações dela e as contribuições para o ambiente. 

O projeto foi único para toda a escola, acontecia semanalmente, segunda-feira. O 

planejamento era realizado coletivamente. Todas as turmas discutiam o mesmo tema, 

mas as professoras adaptavam as ações às suas realidades, conforme a idade/ano 

escolar dos estudantes. Seguiam o planejamento adaptado do PACTO/ Pnaic, 

conforme os tempos didáticos, já apresentados no capítulo 1 deste trabalho, por meio 

de sequências didáticas. Os conteúdos foram trabalhados em sala de aula. Primeiro, 

foi construída uma caixa de decomposição com elementos que se decompõem e 

outros que não se decompõem em todas as classes. Durante este período, os 

estudantes observaram todo o processo. Depois, foi montada a composteira coletiva 

com a participação dos estudantes. Houve muito envolvimento e interesse dos 

estudantes nestas atividades. Foi realizada também uma visita ao lixão do povoado. 
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Como algumas professoras participavam também do Programa Despertar e 

teriam que desenvolver um projeto também relacionado a meio ambiente, então, foi 

explicado para a coordenação do programa que seria realizado apenas o de AE na 

escola.  

Os demais encontros distribuídos no quadro 10 abaixo foram de 

acompanhamento, avaliação e também de revisão de conceitos que não ficaram 

consolidados nos encontros e/ou que emergiram na aplicação do projeto didático e 

entraram na pauta da AC. A minha presença no ambiente escolar possibilitou 

perceber algumas lacunas e retomar as discussões na AC. Como as professoras 

demonstraram algumas dúvidas em alguns aspectos específicos que os estudantes 

estavam curiosos. Elas sugeriram que tivéssemos um momento com um biólogo, por 

isso, houve ainda outro encontro com a presença do Professor Dr. Ricardo Jucá 

Chagas esclarecendo dúvidas sobre o processo de decomposição e sobre fungos, 

bactérias, os microorganismos para que as professoras pudessem atender as 

demandas dos estudantes. 

Imagem  20: Montagem da caixa de decomposição na classe  

Fonte: Arquivo dos autores da pesquisa, 2016. 
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Imagem 21: Montagem da composteira coletiva na escola  

Fonte: Arquivo dos autores da pesquisa, 2016. 

 

Imagem 22: Composteira coletiva no modelo de compostagem doméstica 

 

Fonte: Arquivo dos autores da pesquisa, 2016. 
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Quadro 10 – Cronograma dos encontros formativos 

 
DATA OBJETIVOS CONTEÚDO METODOLOGIA 

/RECURSOS 

Ef1 
08/12/15 

 

Apresentar a 
proposta da 
formação e os 
participantes. 
 
 
Discutir sobre a 
formação continuada 
em serviço com 
ênfase na 
colaboração e na 
escola como lócus 
formativo. 
 
 
 
 
 
 

Proposta de trabalho 
da formação 
continuada. 
 
A formação 
continuada de 
professores em 
serviço: algumas 
considerações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitura do texto mensagem: 
A lógica de Einstein. 
 
Apresentação da proposta: 
- Retomada das proposições 
sinalizadas pelas professoras 
nas entrevistas. 
- Elaboração de combinados 
dos encontros e sugestões. 
 
Formação continuada em 
serviço: 
- Exposição dialogada com 
uso de slides. 
- Comentários: cada 
professora poderia 
posicionar-se frente ao texto. 

 
Ef2 

09/12/15 
 

 
Discutir sobre o 
Ensino de Ciências 
nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental 
e a formação do 
pedagogo. 
 
 
 
 
 

Ensino de Ciências 
nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. 

- Estudo em grupo do texto 
“Necessidades formativas 
dos professores que ensinam 
ciências nos anos 
iniciais”.(SOUZA;CHAPANI
2015). 
- Distribuição de livros às 
professoras: Aprendendo e 
Ensinando Ciências. 

Ef3 
22/02/16 

 

Refletir sobre 
alfabetização 
científica. 

Alfabetização 
científica 

-  Boas vindas; 
- Acolhimento e distribuição 
do material para uma nova 
colaboradora da pesquisa. 
- Levantamento dos 
conhecimentos prévios dos 
professores sobre a temática, 
a partir de alguns 
questionamentos. 
- Leitura e discussão dos 
textos: Alfabetização 
Científica e o ensino de 
Ciências (Cap. 2) / 
Alfabetização Científica e 
cidadania (cap. 3) (Leitura e 
discussão). 
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- Indicação de leitura para 
casa: “O planeta está com 
febre?”: Análise de uma 
proposta educativa sobre o 
tema aquecimento global 
(PIRES, NASCIMENTO, 
SOUZA, 2013). 

Ef4 
29/02/16 

 
 

Compreender e 
conceituar como 
acontecem os 
processos de efeito 
estufa / aquecimento 
global/mudanças 
climáticas. 

Mudanças 
Climáticas/ 
Aquecimento 
Global/ Efeito 
Estufa. 

- Acolhimento e distribuição 
do material para uma nova 
colaboradora da pesquisa. 
- Perguntas às colaboradoras 
se fizeram a leitura indicada 
e qual (is) os conhecimentos 
delas sobre Aquecimento 
Global. 
- Distribuição de tiras com 
partes do texto sugerido para 
que elas compartilhem a 
leitura do texto: Introdução/ 
- Solicitação de conceitos de 
Aquecimento Global, Efeito 
Estufa e Mudanças 
Climáticas a partir da leitura. 
- Exibição do vídeo: 
Mudanças Climáticas INPE ( 
//www.youtube.com/watch
?v=ssvFqYSlMho) 
 
-Distribuição do artigo para 
leitura complementar em 
casa: Um estudo exploratório 
sobre as noções de alunos e 
professores do ensino médio 
em relação ao aquecimento 
global. (TAMANDARÉ, et.al 
(2008) 

Ef5 
14/03/16 

 

Compreender como 
se dá o processo de 
efeito estufa / 
aquecimento 
global/mudanças 
climáticas. 

Aquecimento Global - Socialização em grupo da 
Leitura Complementar do 
artigo sobre o Aquecimento 
Global: Um estudo 
exploratório sobre as noções 
de alunos e professores do 
ensino médio em relação ao 
aquecimento global. (). ( 
- Exibição do vídeo: 
Mudanças do clima, 
mudanças de vidas 
(Greenpeace). 
- Questões para debate. 
- Conversa sobre a 
possibilidade de alteração no 
cronograma das formações 
(propostas/ sugestões). 
- Distribuição de cópias de 
textos para o próximo 
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encontro (Alfabetização 
Ecológica: os desafios da 
educação para o século 21). 

Ef6 
21/03/16 

 

- Compreender o que 
é alfabetização 
ecológica e os 
princípios ecológicos 
que norteiam a 
proposta. 

Alfabetização 
Ecológica 

- Socialização das questões 
para debate do encontro 
anterior. 
- Estudo: Alfabetização 
Ecológica: o desafio para a 
educação do século 21 (Fritjof 
Capra). 
- 

Ef7 
28/03/16 

 

-Discutir acerca de 
algumas temáticas 
eco-zoológicas. 

Dialogando sobre 
aspectos Eco-
zoológicos. 

- Roda de conversa com os 
professores, com a 
participação do Prof. Dr. 
Ricardo Jucá Chagas e a 
Profª. Dra. Lílian Boccardo. 

Ef8 
18/04/16 

Identificar os tipos 
de pegada ecológica; 
Discutir sobre o 
percurso produtivo 
dos produtos e a 
questão do consumo 
sustentável. 
Refletir sobre a 
evolução dos 
conceitos dos Rs. 

- Pegada Ecológica; 
- Os R‟s e seus 
conceitos. 
 

- Conversa informal sobre o 
encontro anterior (avaliação); 
- Apresentação pela 
pesquisadora de alguns 
pontos sobre pegada 
ecológica, utilizando slides; 
- Realização de testes da 
Pegada Ecológica. 
- Exibição do vídeo A 
História das coisas. 
- Comentários do vídeo; 
- Sugestão que apresentem 
possíveis ideias a serem 
trabalhadas em classe com os 
estudantes, a partir do que 
foi discutido até o momento 
nos encontros e de acordo 
com a realidade local dos 
estudantes e comunidade. 
 

Ef9  
25/04/16 

Apresentar de forma 
didática como 
montar a caixa de 
compostagem. 
Elaborar o esboço do 
projeto didático. 

- Composteira 
doméstica. 
- Pedagogia de 
projeto 
 
- Elaboração do 
esboço do projeto. 
Ideias coletivas. 
 

Exibição do vídeo sobre 
Compostagem Doméstica. 

Breve abordagem sobre a 
Pedagogia de Projeto 
-Socialização do tema 
escolhido e organização do 
esboço do projeto. 

 

Ef10 
09/05/16 

Apresentar o projeto 
e fazer alterações 
necessárias. 
Planejar o primeiro 
dia de aplicação do 
projeto. 

Socialização do 
projeto 

Leitura do projeto e 
adaptações.  
Planejamento coletivo das 
ações e do primeiro dia de 
aplicação. 

Ef11 
16/05/16 

 

Acompanhar a 
execução do projeto. 

Aplicação do Projeto- 
1º dia: como foi. 
- Planejamento 

Planejamento das próximas 
semanas (Projeto 
Alfabetização Ecológica). 
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Ef12 
02/06/16 

 

Revisar conceitos 
ecológicos. 
Acompanhar a 
execução do projeto. 

Revisitando 
conceitos: Ecologia/ 
Alfabetização 
Ecológica/Princípios 
Ecológicos/ 
Educação Ambiental. 
- Aplicação do 
Projeto: como tem 
sido. 
- Construção da 
composteira coletiva. 
Ver data. 
- Planejamento das 
próximas semanas 
(Projeto 
Alfabetização 
Ecológica). 

Exposição de conceitos com 
uso de slides.  

Ef13 
07/07/16 

 

Acompanhar a 
execução do projeto. 

Aplicação do Projeto: 
como tem sido. 
- Composteira 
individual e coletiva. 
- 
 

Planejamento das próximas 
semanas (Projeto 
Alfabetização Ecológica). 
 

Ef14 
19/07/16 

Esclarecer dúvidas 
das professoras sobre 
fungos, bactérias e o 
processo de 
decomposição. 
Discutir 
possibilidades de 
abordar temáticas a 
partir da 
composteira. 

Visita do Prof. Dr. 
Ricardo Jucá Chagas, 
às 14h. 

Roda de conversa para 
esclarecer sobre fungos e 
bactérias e os conteúdos 
abordados com o uso da 
composteira. 

Ef15 
06/10/16 

 

Discutir sobre o pcn 
meio ambiente e 
sobre os princípios 
ecológicos; 
Organizar os 
momentos finais do 
projeto na escola. 
 

Pcn Meio Ambiente; 
Princípios ecológicos. 
 

Exibição do vídeo: 
Ecossistemas . 
Leitura e discussão do pcn de 
meio ambiente e sobre os 
princípios ecológicos: 
- PCN: O que eu já sabia?/ O 
que eu não sabia?/ O que 
acrescentou? O que contribui 
para o meu fazer 
pedagógico? 
3- Organizar os momentos 
finais do projeto na escola 

Ef16 
30/10/16 

 

Acompanhar a 
execução do projeto 
na escola. 
Avaliar os 
encontros 
formativos e o 
projeto didático. 

Acompanhamento 
do Projeto de 
Alfabetização 
ecológica (seleção 
dos desenhos para os 
adesivos/ 
agendamento da 
reunião com os 
pais/verificação da 
composteira e cessar 

Roda de conversa. 
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Fonte: Elaborado pelos Autores da pesquisa, 2016. 
 

 

Agora que já conhecemos todo o percurso da pesquisa e os seus desdobramentos, 

chegou a hora de compreendermos os resultados de uma análise dos dados no 

capítulo seguinte. Salientamos que, nesta seção apenas descrevemos os encontros, os 

detalhes das informações estão evidenciados no capítulo seguinte de análise dos 

dados, mais precisamente na segunda etapa referentes aos encontros formativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o composto 
orgânico). 
Avaliação final da 
pesquisa. 
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CAPÍTULO 4 

COMPREENDENDO AS INFORMAÇÕES COLETADAS: 

análises dos dados 

 

O que está apresentado neste capítulo refere-se às informações sobre os dados 

da pesquisa. Pretendemos mostrar aqui o resultado da análise dos dados com 

detalhes e com o enfoque teórico, de modo a atender o que preconiza a ATD. 

Está dividido em quatro etapas. Cada etapa corresponde a um momento da 

pesquisa, por conseguinte, cada uma apresenta suas categorias e subcategorias. São 

elas: 

i) O que dizem as professoras nas entrevistas; 

ii) Dialogando com as professoras nos encontros formativos; 

iii) Desenvolvimento do projeto didático em Alfabetização Ecológica; 

iv) Avaliação final. 

4.1  O que dizem as professoras nas entrevistas 
 

Esta seção intitulada “O que dizem as professoras nas entrevistas” apresenta 

as impressões iniciais das participantes da pesquisa e a expressão de suas vozes por 

meio da apresentação dos diálogos com as discussões dos referenciais teóricos 

utilizados neste trabalho.  

Está estruturada em duas categorias de análises, que posteriormente, 

subdividiu-se em subcategorias:  

4.1.1 Formação continuada de professores em serviço;  

4.1.2 Necessidades formativas em Alfabetização Ecológica.   

É importante destacar que as entrevistas semiestruturadas apresentaram as 

compreensões iniciais das professoras, pois tínhamos a intenção de obter 

informações preliminares para a elaboração dos encontros formativos. Sendo assim, 

elas ocorreram antes do planejamento dos encontros formativos.  
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4.1.1 Categoria 1: Formação continuada de professores em serviço 
 

Esta categoria evidenciou a formação continuada em serviço, considerando a 

escola como lócus formativo, explorando os momentos de Atividades 

Complementares (AC) como espaços significativos de formação e a presença do 

coordenador pedagógico como o articulador das questões pedagógicas na escola.  

Subdividiu-se em três subcategorias que foram organizadas da seguinte 

forma:  

4.1.1.1 As concepções das professoras sobre formação continuada em serviço;  

4.1.1.2 A Atividade Complementar (AC) como espaço de formação continuada 

em serviço; 

4.1.1.3       O coordenador pedagógico e a formação continuada na escola. 

4.1.1.1 Subcategoria 1: As concepções das professoras sobre formação continuada 
em serviço 

 

Nesta subcategoria pudemos observar elementos de suas falas que denotaram 

as compreensões delas sobre a formação continuada.  

A primeira concepção e também unânime entre elas foi a da formação 

continuada como uma atividade permanente, um processo contínuo que pode ajudá-

las a ampliar os conhecimentos tanto na parte teórica como prática.  Isso ficou 

evidente nas respostas das entrevistas das professoras Terra e Água sobre a 

compreensão de formação continuada: 

Professora Terra: “[...] Assim, depois que você termina um curso, você precisa 

tá estudando, certo? você está sempre num processo contínuo de formação”. 

Professora Água:  
 

Formação continuada [...], é ampliar, conhecer novos caminhos, porque, às 
vezes, a gente sabe, mas quando a gente começa a estudar, essas formações 
continuadas nos ajudam a ter outra noção, outro modo de pensar, outra 
visão [...] Tanto a prática como a teórica. 

 

Essa discussão de formação como processo contínuo está evidenciada no 

capítulo 1 do nosso referencial teórico. Marcelo (2009) trata da necessidade do 

professor estar em processo permanente, constante de aprendizado, pois a profissão 

professor exige respostas que atendam às novas demandas que a sociedade propõe.  
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Esta necessidade do profissional tem suscitado a abertura de cursos de 

formação continuada amparados pela legislação educacional brasileira. A LDB 

9394/96, no título VI trata dos profissionais da educação e considera a relação entre 

teoria e prática, enfatizando que isso aconteça “inclusive mediante a capacitação em 

serviço”. 

 Nóvoa (2001) em uma entrevista realizada pelo programa Salto para o Futuro 

da TV Escola, também confirma esse posicionamento afirmando que hoje em dia não 

dá para pensar apenas na formação inicial do professor, pois:  

[...] a formação de professores é algo, [...], que se estabelece num continuum. 
Que começa nas escolas de formação inicial, que continua nos primeiros 
anos de exercício profissional. Os primeiros anos do professor – que, [...], são 
absolutamente decisivos para o futuro de cada um dos professores e para a 
sua integração harmoniosa na profissão – continuam ao longo de toda a vida 
profissional, através de práticas de formação continuada. 
 

 Observamos que algumas professoras também entendem a formação 

continuada dessa forma, desde o início da sua formação de Magistério. Para elas, o 

curso superior é continuidade de sua formação anterior, já que todas fizeram o curso 

de Magistério ou o curso Normal.  

 Outro fator que é importante considerar é o de que elas já exerciam o 

Magistério quando ingressaram em um curso de nível superior. Quando indagada 

sobre como considerava o processo de formação pelo qual está vivenciando, a 

Professora Água respondeu:  

Eu vejo, pra mim assim, eu vejo como uma formação continuada, né, 
acrescentando algumas e melhorando em outras, aprimorando em outras. 
[...] Essa ideia de continuada seria referente ao meu curso já de magistério, 
no caso. 
 

 Destacamos que quatro das professoras participantes ainda estavam em 

processo de formação, que elas consideravam como continuada, apesar de ser a 

primeira graduação. Três delas participam da PARFOR, que atende a professores que 

estão atuando em sala de aula nas redes públicas, mas não possuem curso superior 

ou que lecionam em área diferente da sua formação. A outra professora fazia a 

formação em uma instituição particular. 

 Essa maneira de pensar a formação continuada possibilitou-nos refletir acerca 

de como estamos pensando os momentos de formação, e se a compreensão dos 
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envolvidos está sendo levada em consideração, tais como as vivências que os 

professores trazem de suas experiências como estudantes, como professores iniciais 

ou como professores experientes, pois, aquilo que pode ser considerado importante 

ou entendido como necessário para aqueles profissionais, pode não atender às suas 

reais necessidades naquele momento. 

 Esse fator deveria influenciar diretamente os modelos de formação, pois é 

preciso questionar: Esta formação atende às necessidades formativas das pessoas 

envolvidas? Como essa formação atende ou atenderá aos anseios dos interessados? 

Os envolvidos consideram-na como inicial ou como continuada? 

 Ao se referir à formação permanente do professor experiente, por exemplo, 

Imbernón (2009) orienta que o processo formativo deve possibilitar o conhecimento 

profissional e o desenvolvimento de pesquisas colaborativas com vistas a atender a 

demanda das pessoas e da comunidade a que este professor está inserido. A 

Professora Terra até brincou com a situação justamente porque já se considerava uma 

professora experiente quando começou o seu processo formativo: 

No meu processo formativo eu já estava inserida na docência, eu já 
vivenciava, só faltava o diploma [risos]. Assim, [...] ajudou bastante, 
contribuiu porque assim...eu já tinha a experiência, então já facilitava muito, 
até na realização das atividades é, passadas pelo professor, trabalhado nos 
cursos , já facilitava, porque ... a gente já tinha uma bagagem, uma 
experiência, então...ajudava muito, até na troca de experiência , certo? 

 

 Segundo Imbernón (2009), essa formação deve ajudá-lo a avaliar a necessidade 

potencial e a qualidade da inovação educativa; desenvolver habilidades básicas nas 

estratégias de ensino dentro de um contexto; proporcionar competências para 

modificar as tarefas educativas para atender as especificidades da diversidade e do 

contexto dos alunos e ainda, comprometer-se com o meio social. 

 A segunda concepção de formação continuada evidenciada na entrevista foi a 

de formação como um momento de pesquisa, apresentada pela professora Fogo:  

formação continuada [...],é  uma pesquisa constante.[...]. [...]é da gente ler, da 
gente estudar, da gente pesquisar”. [...] Então formação continuada, eu não 
penso assim, é um momento específico com um PhD, com uma pessoa, não. 
A gente tem tantos textos que oferecem pra gente tantas possibilidades, né? 
De a gente ler, de aprender, de desenvolver, de abrir nossa mente, então por 
que não sentar..., sei lá... se você tá num grupo, defender sua ideia e quebrar 
os paradigmas, as crostas que estão aí na nossa cabeça.[...]Não como receita. 
Porque tem que discutir, teorizar, pensar. 
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 Sobre esse aspecto relacionado à formação do professor e a pesquisa, André 

(2001) afirma que embora sejam diferentes, pois, são atividades que exigem 

conhecimentos, habilidades diferentes, não significa que o professor não deva ter o 

espírito investigador. André (2001, p. 59) sugere que é muito importante: 

[...] que ele aprenda a observar, a formular questões e hipóteses e a 
selecionar instrumentos e dados que o ajudem a elucidar seus problemas e a 
encontrar caminhos alternativos na sua prática docente. E nesse particular os 
cursos de formação têm um importante papel: o de desenvolver, com 
professores, essa atitude vigilante e indagativa, que os leve a tomar decisões 
sobre o que fazer e como fazer nas suas situações de ensino, marcadas pela 
urgência e pela incerteza.  

 

 Assim, considerando o conceito de pesquisa universitária ou acadêmica como 

aquela realizada nas universidades por pesquisadores, e o de pesquisa enquanto 

prática reflexiva, como a reflexão na ação dos professores, podemos observar que a 

Professora Fogo sinalizou para este último conceito.  

 Conforme as observações, resultantes da observação participante, registradas 

no diário de campo da pesquisadora, constatamos também que a instituição possui 

parte dos seus integrantes em processo de formação em nível superior (graduação ou 

pós - graduação), inclusive,entre as professoras colaboradoras desta pesquisa, como 

pode ser verificado no capítulo 3 (O caminhar metodológico), na tabela 1 ( perfil das 

professoras), além da própria pesquisadora que faz parte do quadro de funcionários 

da instituição.  

 Algumas práticas de pesquisa têm sido desenvolvidas por esses componentes, 

no entanto nem todas estão ligadas a esta unidade de ensino, nem têm sido 

compartilhadas na escola. Quando a professora Fogo propôs a formação continuada 

como espaço para pesquisa, ela expressou o desejo de que todos se envolvam no 

processo contínuo de saber, de aprender e de se aprofundar nas questões 

pedagógicas e emergentes da sociedade que, consequentemente, surgem/surgirão no 

contexto da escola.  

 Daí, ao propor que isso aconteça entre seus pares, a Professora Fogo trouxe a 

discussão apontada no capítulo 1 de referencial teórico quando aborda a necessidade 

da formação acontecer no próprio local de trabalho, num regime de colaboração 

entre os envolvidos no processo de formação continuada em serviço.  
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  Ainda pensando sobre o professor e a pesquisa, sobre a concepção do 

professor reflexivo, o professor pesquisador de sua prática, e nesse processo constrói 

a sua identidade profissional, Schon (1992 apud FREITAS; VILLANI, 2002, p. 219) 

aponta que: 

[...] nas novas tendências investigativas sobre capacitação de professores, 
introduz a concepção do professor reflexivo, o processo de conhecimento 
profissional está na ação. Considera que a complexidade da sala de aula 
comporta situações problemáticas que requerem decisões em um ambiente 
marcado pela incerteza, instabilidade, singularidade e permeado por 
conflitos de valores. Pode-se dizer que o seu saber pedagógico estaria sendo 
elaborado pela reflexão na ação e reflexão sobre a ação, isto é, pela reflexão 
empreendida durante e depois da ação. Ainda, a construção da identidade 
do professor, compreendido como um profissional autônomo, dar-se-ia com 
os processos de reflexão sobre a reflexão na ação. 
 

 Sendo assim, a formação de professores a partir de uma postura reflexiva 

possibilita ao professor sentir-se autor de sua prática, motivado e responsável por 

suas atitudes, compreendendo a sua função, de modo a contribuir significativamente 

com a melhoria dos saberes docentes necessários ao desenvolvimento do trabalho 

pedagógico. 

 Uma terceira concepção de formação continuada está associada à ideia de 

aprimoramento da prática, um reforço acerca do conhecimento, para que possa ser 

abordado de forma mais técnica os conteúdos a serem trabalhados ou como uma 

forma de sentir-se mais motivado para a atuação em sala de aula, como sinalizaram 

as professoras Ar e Sociedade na entrevista: 

 Professora Ar:  

Formação continuada eu acredito que seja... um acesso... um acesso que se 
torna mais livre, vamos dizer assim, de entendimento pra que os conteúdos 
que foram aprendidos tornem sempre...novo ou buscar sempre o novo e 
trazer de uma forma mais clara. 

 

 Professora Sociedade: “[...] cada formação que a gente faz, a gente sai com um 

vigor maior, sai com um ânimo maior e com novas ideias”. 

 Essa concepção atribui às formações um meio para aprimorar a caminhada, as 

práticas, bem como as trocas de experiências, ações e reflexões do profissional. 

Quando a Professora Ar falou do “entendimento pra que os conteúdos que foram 

aprendidos tornem sempre novo ou buscar sempre o novo e trazer de uma forma 

mais clara”, nota-se uma preocupação em buscar um aprofundamento do conteúdo, 



 
 

138 
 

da temática para que possa fazer a transposição didática de forma segura e 

consistente.  

 Lee S. Shulman (1986), no artigo “ Those Who Understand: Knowledge 

Growth in Teaching”, investiga as concepções de conhecimentos dos professores por 

meio de testes. Esses testes mostravam como o conhecimento do professor era 

definido. Conforme os estudos realizados por ele, a prevalência dos pontos 

examinados correspondia ao conteúdo, ao assunto a ser ensinado.  Nesse caso, ficava 

evidente que os testes para os professores ensinarem dependiam da demonstração 

do conhecimento do assunto para o ensino, em detrimento das teorias e métodos de 

ensino, apesar de serem importantes para a qualificação do professor. A partir dos 

estudos sobre o conhecimento dos professores, as investigações passaram a se 

preocupar com a base de conhecimentos para o ensino. Como os professores ensinam 

o que sabem a outros?  

 Nessa perspectiva, o autor sugere três categorias de conhecimento de 

conteúdo: conhecimento de conteúdo específico, conhecimento pedagógico do 

conteúdo e o conhecimento curricular. O conhecimento de conteúdo específico 

refere-se aos conteúdos específicos da matéria, mas não se deve limitar apenas a isso. 

O professor deve entender o conteúdo e saber melhor, mais profundo, o porquê é 

assim. É preciso que o professor tenha domínio do conteúdo e consiga ensiná-lo 

relacionando a outros contextos.  

 A Professora Ar demonstrou em sua fala sempre uma necessidade de que o 

coordenador a acompanhe com conhecimentos que a ajude a aprender melhor para 

que ela possa transmitir aos seus estudantes:  

Eu acredito que seja bem parecido porque o coordenador quando traz algo 
novo ou algo temático a gente vê que facilita ao ser administrado com as 
crianças, facilitando o trabalho. Aí... é como diz quando a gente aprende pra 
transmitir fica mais fácil.  

 

 Nesse caso, observamos que a Professora Ar apresentou uma preocupação 

relacionada ao conhecimento do conteúdo, de forma que ela consiga trabalhar para 

atender às demandas do processo ensino-aprendizagem, como transformar o 

conhecimento científico em conhecimento pedagógico.  
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Evidenciamos nesta categoria o que as professoras participantes pensavam 

sobre a formação continuada, assim como a necessidade de ela acontecer nos espaços 

escolares. Levamos em consideração o momento do planejamento dos encontros de 

formação. Essa discussão aparece na subcategoria seguinte, abordando sobre a 

utilização dos espaços de AC como possibilidade formativa. 

4.1.1.2 Subcategoria 2: A Atividade Complementar (AC) como espaço de formação 
continuada em serviço na escola 
  

 Esta subcategoria retoma a discussão apresentada no capítulo 1 de formação 

continuada em serviço que considera a escola como lócus formativo, explorando os 

momentos de AC como espaços significativos de formação.  

Pretendemos destacar a necessidade de se pensar a escola em seus espaços de 

reuniões coletivas como momentos de problematizar questões sobre a docência, entre 

outros temas, a fim de que essas discussões componham o acervo de conhecimentos 

do professor, partindo das necessidades do grupo, de “dentro da profissão”, como 

nos mostra Nóvoa (2011, p. 58), 

[...] uma formação de professor construída dentro da profissão requer a ideia 
da escola como o lugar da formação dos professores, como o espaço da 
análise partilhada das práticas, enquanto rotina sistemática de 
acompanhamento, de supervisão e de reflexão sobre o trabalho docente. O 
objectivo é transformar a experiência colectiva em conhecimento profissional 
e ligar a formação de professores ao desenvolvimento de projectos 
educativos nas escolas. [...]. 

 

Retomando o capítulo 1 que trata sobre a formação continuada em serviço, 

abordamos a discussão sobre a AC, que também é conhecida como Horário de 

Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) ou Horário de Trabalho Coletivo (HTC). 

Trata-se do momento em que acontecem as reuniões formativas. É uma atividade 

que faz parte da carga horária dos professores e é destinada a estudo, formação, 

planejamento.   

No entanto, na prática, essas reuniões nem sempre têm se configurado com o 

objetivo inicial que elas possuem. Seja por falta de um planejamento do profissional 

responsável por este espaço ou pela desconsideração dos próprios profissionais que 
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não veem ou não atribuem a essas reuniões relevância para a sua vida profissional ou 

para a sua prática pedagógica.  

Diante disso, infelizmente, a função desse importante instrumento, com 

potencialidades formativas, fica fragilizada, desacreditada, carecendo de um esforço 

por parte daqueles que enxergam esse momento como “espaço de reflexão crítica, 

coletiva e constante sobre a prática da sala de aula e da instituição (bem como suas 

interfaces)”, assim como entendido por Vasconcelos (2013, p. 123). 

Ouvir o que as professoras colaboradoras pensavam sobre este espaço de AC 

foi importante porque nos encaminhou para a viabilidade daquilo que estamos 

tentando apresentar aqui como possibilidade de formação continuada numa 

perspectiva de formação em serviço centrada na escola, ancorada nos estudos de 

Imbernón (2009), Nóvoa (2011) entre outros autores que discutem essa temática.  

Desse modo, considerar as compreensões das professoras ajudou-nos a 

entender o porquê do descrédito ou o porquê da importância deste momento para a 

formação continuada.  Baseados nas respostas das professoras sobre a AC, 

concluímos que entre elas é unânime a ideia de espaço para estudo, formação e 

planejamento. Houve a prevalência de defesa de utilização desse momento para 

ocorrer momento de estudo, de formação, de forma coletiva. As discussões coletivas 

são valorizadas por elas. 

Nesse ponto percebemos também a importação das concepções de formação 

continuada que elas colocaram na subcategoria anterior para a compreensão de AC, 

pois trouxe a consideração do espaço de formação continuada que valoriza os 

aspectos da coletividade, da colaboração. Isso pode ser verificado nos depoimentos 

das professoras abaixo.  

Professora Terra: 

[Risos] O AC. Olha...,  assim, muitas escolas o AC ele é feito pra... pra... 
planejar. Eu vejo não, eu vejo o AC é assim onde se vai discutir trocas de 
experiências, certo? O AC ele tem que ter discussão, troca de experiências, 
não deixa de se construir algo, porque ali quando você troca experiência, tá 
construindo algo, certo? Alguma coisa em benefício da escola, em benefício 
ao aluno, mas o AC é pra isso. Ele é pra discussão, ele é pra planejar-se, não 
individual, mas é um planejamento coletivo, certo? Construir algo coletivo.  
 

Professora Fogo: 



 
 

141 
 

Olha,... sinceramente, eu penso que seria o ideal se fosse semanal. Eu penso. 
E que nós não tivéssemos pressa, entendeu? Mas, como eu sei... isso é um 
sonho. Então, assim, eu penso que os ACs seriam completamente pra 
estudo. [silêncio]. Eu falo isso baseada na realidade na qual nós vivemos, 
porque se nós tivéssemos um grupo que tivesse hábito e prazer de estudar, 
penso que nós nos reuniríamos pra poder pensar aulas, pra poder organizar, 
mas como isso não é comum na nossa realidade, eu imagino que nosso AC 
seria pra estudo mesmo. 

 
Professora Ar:  

“Eu acredito que tá tranquilo como está quinzenalmente. Eu acredito que 
seria para [...]  estudo ou  voltado para palestra voltado para o tema ou 
senão para...é pra mesmo fazer o acompanhamento, vamos dizer assim,... do 
planejamento”. 
 

Professora Sociedade:  
 

[...] um AC [...] ou fica no informe ou vai pro planejamento. O planejamento, 
às vezes, não flui, porque o professor já fica em casa planejando e se for um 
momento de formação, acaba que atrai mais a atenção dos professores. 
Quando é um AC com poucos professores, como no nosso caso, é melhor. A 
gente vê que surte efeito, mas eu já participei de alguns, que a gente 
simplesmente ficava sentada, algumas pessoas no celular, outras pessoas 
conversando, batendo papo e no final terminou o AC. Então é desvantagem, 
então, a formação continuada no AC é de grande proveito, porque vai tá 
ganhando um momento que consiga trazer o professor e além disso, não vai 
tá disperso em outras questões. 
 

Os risos, pausas ou silêncios das professoras tinham relação direta com a 

discussão anterior dos descréditos ou do mau uso dessas reuniões nas escolas. 

Notamos aqui também  uma  forma de denúncia, quando elas apontaram como 

acontecem e que elas não concordam, e isso é evidenciado no riso, no gesto de 

discordância. 

Entretanto, é importante destacar que elas apresentaram também as 

possibilidades de trabalho, de como deveria ser utilizado esse espaço, expressando os 

seus posicionamentos, as suas vozes. Elas não se ancoraram nos pontos negativos 

para justificar o não desejo de participar, pelo contrário, elas demonstraram o que 

pensavam sobre, e como elas gostariam ou acreditam que poderá acontecer nesses 

momentos.  

Giroux (1997), apresenta a possibilidade de inserir no discurso mudanças e 

reconhecer os espaços escolares como locais de emancipação e empoderamento dos 

envolvidos. 
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A Professora Sociedade denunciou práticas de AC que desconsideram o 

aspecto formativo, como a de transmissão de informe ou o desperdício do tempo 

destinado às reflexões docentes, bem como, a não proposição de estudo ou de 

pesquisa, descaracterizando este canal de formação coletiva e reforçando a falta de 

planejamento ou de um projeto de formação continuada:  

[...], mas eu já participei de alguns, que a gente simplesmente ficava sentada, 
algumas pessoas no celular, outras pessoas conversando, batendo papo e no 
final, terminou o AC. 
 

Outra questão que fica evidenciada também nessas falas é a questão do tempo 

para a realização das reuniões de AC. No caso da rede municipal a qual a escola 

pesquisada pertence, são propostas quatro horas mensais de AC, distribuídas em 

duas horas quinzenais, ou, se preferir, uma hora semanal para o professor com carga 

horária de vinte horas e o dobro para o professor de quarenta horas. Esse é um fator 

limitante para a formação, pois é insuficiente para atender a uma demanda 

formativa.  

A escola pesquisada optou pelo formato de duas horas quinzenais para os 

professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, foco da nossa pesquisa. Ficou 

claro que houve entre as falas das professoras uma divergência de opiniões quanto a 

essa situação, pois enquanto a Professora Fogo defendia que poderia acontecer 

semanalmente, a Professora Ar concordava com o formato em que se encontrava, 

enquanto a Professora Água propunha a redução para uma hora quinzenal, 

considerando que utilizava muito mais tempo em casa para a elaboração dos 

planejamentos.  

Professora Água:  

Olha, essa questão da AC é discutida, né? Porque muita gente acha assim, 
que a AC deveria ser pra planejar, já eu essa parte aí eu não gosto, porque eu 
gosto de planejar eu lá com meus livros, [...] Eu acho que deveria no caso, 
que como a gente já faz toda essa parte em casa, esse planejamento. Esse AC 
que é de duas horas deveria ser uma, né. Não sei. Também não sei, porque 
parece que não pode. Acho que é uma coisa que não pode porque planejar 
em casa, meu pai, se a gente for [...] marcar o horário que a gente usa em 
casa ultrapassa duas, três, quatro, cinco horas. Na escola é insuficiente. Duas 
horas para você planejar quinze dias de aula. Daria pra onde? Duas horas eu 
gasto em casa todo dia pra planejar um dia. [...]É, uma hora pra parte das 
informações ou no caso se o coordenador tivesse uma formação continuada. 
Isso aí. Agora... pra planejar... planejamento não. Seria um momento  
compartilhado ali. Surge aí você faz e compartilha. 
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De fato, a dimensão tempo é um fator que limita a realização de uma AC mais 

consistente. No caso das nossas colaboradoras, todas elas possuíam apenas vinte 

horas, todas trabalhavam na mesma escola, o que facilitou a organização dos 

encontros. 

Considerando o aspecto da disponibilidade e do compromisso, Domingues 

(2014, p. 133), expõe que: 

[...], um grupo comprometido vence o desafio de, com a coordenação 
pedagógica e orquestrada por ela, promover a gestão do espaço formativo 
na escola de modo colaborativo. Nesse caso, a formação como elemento 
introdeterminado manifesta-se numa participação efetiva que dá 
“concretude” para o projeto educativo da escola, por meio de uma relação 
coerente entre teoria e prática. (Grifo da autora). 
 

Ludke et al.  (2001), apresenta as condições para a prática de pesquisa nas 

escolas investigadas em sua pesquisa e aponta limitações para a consolidação dessa 

atividade, preocupação semelhante  às das apresentadas pelas participantes desta 

pesquisa. Algumas delas são: a questão do tempo, o clima de pesquisa na escola, que 

perpassa pela questão de ser feita não como mera obrigação, mas com a compreensão 

do crescimento individual e coletivo dos que compõem o grupo, além da questão do 

espaço para realização da atividade. 

Ao serem perguntadas sobre a possibilidade de formação de um grupo de 

estudo na escola, as participantes desta pesquisa responderam que sim, no entanto, 

colocaram os seus posicionamentos sobre a proposta na escola. Ficou evidente que 

nem toda a comunidade escolar estaria disposta, caso a ideia se estendesse para os 

demais integrantes.   

Professora Terra:  

Eu participaria. Eu participo. Agora (risos) aquele velho ditado: santo de 
casa não faz milagre, certo? E assim, se vocês trouxessem vídeos, imagens 
aterrorizantes mesmo, [...] Então, assim, o ver possa ser que toque nas 
pessoas. [...]. Eu não sei como. Eu participaria... mas a gente sabe que santo 
de casa não faz milagre, então se alguém viesse, fizesse estudo um dia ou 
dois , eu acho que talvez ... nem todos participam, certo? Tenho certeza. É 
isso que eu acho que a gente deve continuar esse grupo de estudo porque 
daí poderia sair algo, certo? para que envolva também a comunidade fora da 
escola. 
 

 Professora Ar:  

Numa forma geral sim. [...]. Mas como a gente sabe que em todos os 
ambientes algumas demandas, [...] seria uma proposta muito ideal esta sua 
quando você me pergunta a respeito desse tema,... de um grupo de estudo 
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que tanto facilitaria, vamos dizer, para o professor quanto para o próprio 
alunado e região. Eu acredito que seria uma proposta... que teria como 
desenvolver. Eu participaria. 
 

 A Professora Água respondeu a pergunta fazendo outro questionamento que 

era pertinente para a discussão sobre a possibilidade da AC como espaço formativo e 

confirma o que foi dito anteriormente sobre os fatores limitantes para os grupos de 

estudos, como a questão do tempo.  

Sim, mas isso, o quê? No momento do AC? Esse grupo de estudo seria pra o 
momento de AC ou seria outro momento? Eu acho a ideia boa, mas quando 
a questão de estudar em grupo aí já entra outras questões, né, porque aí, um 
diz, eu não tenho tempo, o que não funciona muito é isso aí, a 
disponibilidade de estar se tirando um tempinho pra formar esses grupos de 
estudos. (... silêncio) se o grupo estiver disponível a isso eu acho que sim, 
funciona muito bem. Dá certo. Eu participaria. 
 

 A Professora Fogo também destacou os pontos limitantes desse trabalho. Mas 

realçou a importância de a formação continuada acontecer na escola, tratando do 

papel que o professor desempenha nesse tipo de formação, como corresponsável por 

sua formação e não apenas como mero espectador passivo do seu processo 

formativo. Isso ficou evidente em sua fala abaixo: 

 É claro que seria viável, agora a gente tem que medir o grau de disposição das 
pessoas (risadas), se elas topariam e se a gente resistiria. Assim, ... um grupo que 
inicialmente, seriam de seis, sete, oito pessoas e que, de repente, duas 
resistiriam a permanecer, a querer... Penso que seria o ideal, se 
conseguíssemos formar e se tivéssemos esse compromisso de que tal dia, em 
tal horário nós estaremos estudando. [...] A formação continuada no espaço 
escolar é a forma mais rentável... no sentido de rendimento mesmo, de 
render, de não ser uma coisa assim, que a gente vai cumprir uma obrigação e 
que você tá num grupão lá e você tá aqui, bbbb... nem se toca ou nem se 
compromete com o que está sendo dito. Um grupo reduzido, de um determinado 
espaço, eu imagino que cria na gente até o senso de responsabilidade e de co-
responsabilidade. É você partilhar de uma coisa que você está participando, 
porque às vezes você é só um assistente passivo, né? (Grifo nosso). 
 

Considerando todos os aspectos discutidos acima sobre a AC notamos que 

houve consenso entre as participantes de que o espaço seja utilizado para formação 

continuada. É uma atividade vista também como um momento coletivo e de 

compartilhar informações e conhecimentos.  

Professora Fogo: 

 A formação poderia acontecer na escola, [...] é lógico que às vezes precisa que seja 
um curso fora, extra,  mas muitas vezes, e você sabe que eu brigo por causa 
disso (risos), às vezes[...], a gente abre mão daqui pra gente ir[...] ouvir uma 
coisa, que sinceramente, como diz o povo, é “chover no molhado”, 
entende?... Se de repente você tirasse um tempo aqui na escola e dedicasse 



 
 

145 
 

um tempo pra você ler um determinado texto seria..., discutir, pensar,né?, 
Como que eu posso fazer isso lá com fulaninho, com beltraninho, com 
ciclaninho, renderia muito mais do que você ir lá.... Você fica lá sentado, 
escutando aquele negócio, mas que aquilo vai ter uma rentabilidade do 
grupo de professores que atinge cerca de dez por cento dos professores, da 
essência mesmo. Aí a gente perde um tempo desnecessário sendo que 
muitas vezes se nós sentássemos aqui e estudássemos, nós teríamos 
resultados muito mais positivos do que nós sairmos daqui (Grifo nosso). 
 

O depoimento da Professora Fogo trouxe algumas evidências, como a 

necessidade da formação continuada acontecer tanto no espaço escolar quanto fora 

dele: “A formação poderia acontecer na escola, [...] é lógico que às vezes precisa que 

seja um curso fora, extra [...]”. Fusari (2006) afirma essa necessidade, pois segundo o 

autor, a formação contínua deve acontecer dentro e fora da escola, a fim de que os 

profissionais possam manter contatos com outras experiências e avaliar o seu 

trabalho e o dos colegas.  

Por outro lado, o depoimento da Professora Fogo continuou sinalizando para 

a indignação sobre os encontros formativos propostos fora da escola que 

desconsideram os saberes ou necessidades do docente, ou seja, que nem sempre faz 

sentido ou então, a temática não acrescenta, pois é uma discussão que já está 

consolidada: “[...] a gente abre mão daqui pra gente ir [...] ouvir uma coisa, que 

sinceramente, como diz o povo, é “chover no molhado”, entende?...”. A continuação 

da fala dela reafirma a importância da formação continuada em serviço na escola:  

[...] Se de repente você tirasse um tempo aqui na escola e dedicasse um 
tempo pra você ler um determinado texto [...], discutir, pensar, né?, Como 
que eu posso fazer isso lá com fulaninho, com beltraninho, com ciclaninho, 
renderia muito mais do que você ir lá....[...]. 

 

 A Professora Terra também corroborou com este pensamento quando diz:  
 

Não é uma formação onde você vai ter um certificado, um diploma, mas 
uma formação onde ele vai continuar estudando, ele vai continuar 
adquirindo conhecimento, ele não vai estagnar, ele vai continuar... 
 

Essas evidências demonstraram que não basta haver uma preocupação em 

preparar encontros que agradem aos docentes sem levar em consideração as vozes 

dos professores em suas reais necessidades formativas. 

Os depoimentos acima evidenciaram como a AC necessita ser ressignificada 

no ambiente escolar, cabendo ao coordenador esta difícil, mas necessária tarefa de 

planejar para o uso adequado da AC, partindo das reais necessidades formativas do 
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grupo.  Vasconcelos (2013, p. 127) indaga e responde sobre este espaço: “o que é, 

então, ser bem utilizado? Significa que deve satisfazer as necessidades reais do grupo 

[...]”. 

Tentamos demonstrar nesta subcategoria a importância da escola como espaço 

formativo levando em consideração as vozes das professoras a partir das 

compreensões da AC e a viabilidade das reuniões formativas sobre o processo de 

colaboração e de expressão de posturas emancipatórias dos profissionais envolvidos. 

Diante do exposto, consideramos que todas essas falas das professoras, tecidas 

aos referenciais adotados aqui reafirma como a formação desenvolvida na escola 

deve ser algo inerente ao programa de trabalho do coordenador pedagógico e do 

plano de ação da instituição. 

 

4.1.1.3 Subcategoria 3: O coordenador pedagógico e a formação continuada na 
escola 
 

 Esta subcategoria associa a discussão da AC ao papel do coordenador 

pedagógico por entendermos que não há como dissociar as ações propostas daquela 

atividade sem relacionar à figura deste profissional.  

É verdade, que em muitas realidades escolares, não há a presença do 

coordenador, contudo, reconhecemos neste trabalho, o valor e a importância do seu 

papel na escola. Reforçando este posicionamento, trouxemos o fragmento retirado da 

fala da Professora Terra que confirma a importância deste profissional no contexto 

escolar e como a sua ausência compromete o andamento das questões pedagógicas: 

[...] o coordenador é de suma importância numa escola, nas discussões, no 
trabalho em si. [...]. Eu vejo assim que uma escola sem coordenador ela caminha, 
mas... com muita deficiência... (Grifo nosso). 
 

O coordenador pedagógico, de fato, exerce uma função de destaque na escola 

quando atribuímos ao seu fazer o caráter formativo e também o de articulador dos 

espaços que promovem e asseguram o desenvolvimento efetivo das atividades 

pedagógicas da escola. Domingues (2014, p. 14), mostra que “A figura do 

coordenador pedagógico destaca-se por ser tradicionalmente atribuído a ele, entre 

outras tarefas, o papel formador do docente na escola”. 
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É importante destacar que o cotidiano do coordenador pedagógico é 

assinalado por várias situações que são próprias do ambiente escolar e precisam ser 

administradas por este profissional que nem sempre conhece as atribuições de sua 

função e acaba sobrecarregando-se.  

Em relação às atribuições da coordenação pedagógica, Domingues (2014, p. 

15) destaca que elas estão, muitas vezes, descritas no Regimento das escolas, tais 

como: 

[...] responder pelas atividades pedagógicas da escola; acompanhar na sala 
de aula a atividade do professor; supervisionar a elaboração de projetos; 
discutir o projeto político pedagógico; prestar assistência ao professor; 
coordenar reuniões pedagógicas; organizar as turmas de alunos e 
acompanhar os processos de avaliação; organizar a avaliação da escola; 
cuidar da avaliação do corpo docente e do plano pedagógico; atender pais 
de alunos em suas dificuldades; e propor e coordenar ações de formação 
contínua do docente na escola, considerando a relação intrínseca entre o 
fazer pedagógico e a reflexão sobre a prática educativa. 

 

O desconhecimento das tarefas inerentes a esta função é fruto da 

inconsistência da formação inicial, como corrobora Franco (2008), ao indicar a falta de 

formação inicial para o exercício da prática de coordenação pedagógica como um 

fator que contribui para o não entendimento do fazer pedagógico. 

 Isso se intensifica quando o profissional que exerce essa função não possui a 

formação pedagógica necessária para tal, como é o caso, por exemplo, de algumas 

redes de ensino que não exigem a formação em Pedagogia para desempenhar essa 

função. Essa formação, no entanto, não significa a garantia dos conhecimentos 

necessários ao papel, mas assegura o conhecimento dos pressupostos teórico-

metodológicos e os conhecimentos pedagógicos que ele exige. 

Nesse aspecto da formação do coordenador pedagógico, Domingues (2014) 

também considera que há pontos que a formação inicial não dá conta. Inclusive, os 

conhecimentos específicos das diversas áreas do conhecimento. Esse é um ponto que 

também se atribui ao professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Mas, 

Domingues (2014) atribui ao coordenador pedagógico a contribuição na formação 

aos professores nos seguintes aspectos: conhecimento sobre as teorias educativas, 

formas de subsidiar as atividades de professores e estudantes, bem como suas 
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relações no ambiente escolar, sobre a comunidade escolar e sobre a gestão escolar, 

dentre outros conhecimentos. 

A imprecisão sobre o conhecimento de cunho pedagógico gera alguns 

equívocos, como o acúmulo de atividades ou o uso inadequado dos espaços/tempos 

pedagógicos. Nesse sentido, Lima; Santos (2007) ao tratar das múltiplas funções que 

são postas ao coordenador no seu dia a dia, utiliza algumas metáforas que 

representam as diversas situações no cotidiano escolar, dentre elas, a de Bombril, 

bombeiro e salvador da escola. Isso pela compreensão equivocada sobre a função do 

coordenador pedagógico, tido como aquele que deve responder por tudo, pelos 

conflitos e emergências que ocorrem na escola. 

O papel multifacetado do coordenador pedagógico no seu cotidiano se não for 

bem administrado, pode incorrer também em desvio da principal função do 

coordenador que é a de formação continuada. Corre-se o risco de atender apenas as 

situações emergenciais e secundarizar as atividades previstas no planejamento, como 

alerta Placco (2012). 

A ideia de múltiplas funções transpareceu na fala da Professora Terra: “O 

coordenador, ele é fundamental no espaço escolar, [...] ele auxilia, ele tá aí pra ajudar 

em todos os setores, tanto da escola como assim também no trabalho do professor” 

(Grifo nosso). 

O depoimento seguinte da Professora Sociedade retratou o papel do 

coordenador pedagógico no processo de formação continuada dos docentes na 

escola, revelando o que ela pensava sobre este profissional articulando-o  às suas 

práticas: “[...] com o auxílio do coordenador, com certeza, flui melhor a formação, ou 

ele pode tá trazendo também”. O referido depoimento apresentou a ideia de 

acompanhamento da formação e também da proposição por este profissional.  

Desse modo, analisando os demais depoimentos, notamos o consenso entre as 

participantes, sobre a compreensão do papel do coordenador pedagógico como o 

orientador, o mediador, aquele que tem a função de articular as questões 

pedagógicas e também administrativas na escola.  

 A Professora Água corroborou com a afirmativa acima e acrescentou o aspecto 

formativo: “O papel do coordenador pedagógico é orientar, acompanhar, fazer 
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acompanhamento, orientação... [...] Acompanhamento e orientação seria pra 

formação também, né? [...]”.  

Assim, diante das tantas tarefas do coordenador pedagógico na escola, 

Christov (2012) confirma a formação continuada de professores como a função 

essencial, processo que tem sido denominado de Educação Continuada.  

Este é um eixo de trabalho importante, tendo em vista os estudos e 

intervenções que são realizados nas escolas, que tem o objetivo de melhorar a 

qualidade para garantir que os momentos em que ocorrem os encontros pedagógicos 

sejam proveitosos e possibilitem aos professores relacionarem teoria e prática, 

refletindo criticamente, fortalecendo e transformando as suas práticas pedagógicas.  

A Professora Fogo em seu depoimento acrescentou o aspecto da dificuldade 

de coordenar:  

É um papel assim, difícil, porque assim..., [respira fundo], co-ordenar, eu 
vejo que seria assim, um papel de nos orientar e ao mesmo tempo orientar o 
estudante. Nos orientar no sentido de como nós podíamos trabalhar, seria 
uma parceria, [...] , eu partilharia as minhas experiências, aquelas de 
ascendência, de positivo e eu partilharia também que não estão num 
processo tão evolutivo. Então seria essa pessoa que ouviria, me ajudaria e 
encaminharia junto comigo as possíveis soluções que teria aquilo ali, 
entendeu? 
 

Outro aspecto no papel do coordenador é evidenciado na fala da Professora 

Fogo, que é o da parceria entre a gestão escolar no processo de gerência das questões 

pedagógicas, por meio da articulação, mediação das situações ou conflitos:  

[...] eu vejo como um elo entre a docência e a gestão, porque existem certas 
demandas que requerem a participação da gestão escolar. E a gente, muitas 
vezes, não tem essa sintonia ou essa ligação ou essa proximidade, esse 
caminho. Então pra mim, seria aquele que seria o mediador, porque, por 
exemplo, existem situações que não estão em nossas mãos, então, a gestão 
escolar tem de pensar um jeito de que aquela situação seja solucionada: é... 
questão de saúde, é... questão de relacionamento assim, família e escola, 
questão de assédios, que no caso, tem determinadas experiências que a gente 
precisa de solucionar,é uma questão familiar e que, às vezes, nós temos que 
pensar um grupo maior, que eu não sei como. Eu imagino que o 
coordenador tem essa função de articular.(Grifo nosso). 

 

Ponte; Serrazina (2003) dizem que numa atividade complexa como as que 

lidam com os processos colaborativos, a liderança precisa saber identificar e lidar 

com os problemas, habilidades fundamentais no desenvolvimento deste trabalho. 
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O depoimento da Professora Fogo levou-nos ao entendimento de que as ações 

do coordenador pedagógico não devem ser desarticuladas do contexto escolar. Para 

isso, é preciso que ele atenda o que o Projeto Político Pedagógico (PPP) propõe como 

formação dos professores, por isso seu plano de trabalho deve ser coerente e estar 

previsto neste documento que representa os interesses e intenções da escola. 

Essa percepção da Professora Fogo também sinalizou para a dimensão 

relacional dentro da função. Almeida (2012), afirma que a ênfase e a valorização das 

relações interpessoais entre os atores da comunidade escolar devem apontar para 

uma relação crítico- reflexiva dos envolvidos, de modo que possam visualizar, em 

suas práticas cotidianas, aspectos positivos e também aqueles que precisam ser 

superados, primando por um trabalho coletivo. A Professora Terra também ressaltou 

a importância dessa dimensão no contexto escolar: 

[...] o coordenador e o professor e a equipe gestora precisa tá unificado, essa 
relação entre eles é interessante para o bom andamento de todo o processo 
escolar, seja nas atividades... e essas formações acontecem, certo? 
 

Além de toda essa discussão acerca das muitas tarefas atribuídas ao 

coordenador pedagógico, há que se considerar também o seu papel político no 

processo de formação dos docentes na pauta de trabalho e do discurso, tendo em 

vista a influência nas relações interpessoais, bem como na inserção de temáticas 

sócio-histórico-culturais que a sociedade tem apresentado. Segundo Domingues 

(2014), o coordenador pedagógico precisa estar atento às mudanças educativas, 

políticas e sociais, assim como tecnológicas, de modo que possa orientar o trabalho 

docente e da comunidade escolar atendendo às novas demandas que surgem, a partir 

das realidades vigentes. 

Partindo dessas compreensões, cabe à coordenação pedagógica ser a 

interlocutora no processo de reflexão transformadora, por meio da formação 

continuada dos professores e de ações coletivas articuladas no universo escolar que 

possibilitem um processo formativo pautada nos valores e nas vozes dos docentes, 

sem deixar de considerar e aproveitar o espaço da AC para tornar “o pedagógico 

mais político e o político mais pedagógico”, como propõe Giroux (1997).  

Ouvir as professoras nessa tarefa de coordenadora e pesquisadora permitiu-

me fazer uma autoavaliação do meu papel no planejamento e execução dos encontros 
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de AC que tenho proposto na Escola. Apesar de haver a preocupação para que ele 

ocorra obedecendo aos princípios que este trabalho propõe, de modo especial, 

atendendo às especificidades da coletividade, de construção das ações de modo 

conjunto, ouvindo as colegas, prevalecendo o interesse do grupo, o fato de eu ter me 

afastado um ano da escola e retornar exatamente para investigar uma situação da 

minha prática, permitiu-me refletir criticamente e produzir um conhecimento acerca 

da prática do coordenador a partir do olhar das professoras participantes.  

À medida que elas falavam, eu também me autoavaliava e aprendia com as 

contribuições dessas professoras. De fato, foi um momento de ouvir as vozes dessas 

profissionais sobre o que pensavam em relação aos modelos de formação, sobre a 

AC. E, principalmente, como elas veem o papel do coordenador pedagógico no 

espaço escolar na perspectiva da formação continuada.  

A partir dessas discussões apresentadas acima, foi possível compreender 

melhor as possibilidades e os limites da atuação do coordenador pedagógico no 

cotidiano escolar e as implicações para a formação continuada do docente em 

serviço.  

Dentre essas implicações, podemos destacar a importância da valorização do 

docente no processo formativo, a desburocratização da função do coordenador 

pedagógico e a necessidade de assumir também o papel de formador e de 

acompanhar as mudanças na educação, na política, no social e no tecnológico, assim 

como, estabelecer uma relação interpessoal entre os membros da comunidade 

escolar. Além disso, pudemos notar como o seu posicionamento frente às questões 

educacionais podem implicar no desenvolvimento de um processo ensino-

aprendizagem efetivo, no sentido de fornecer subsídios teórico-metodológicos que 

contribuam para o desenvolvimento dos estudantes.  

4.1.2 Categoria 2: Necessidades formativas em Alfabetização Ecológica (AE) 
 

Esta segunda categoria “Necessidades formativas em Alfabetização Ecológica” 

emergida das entrevistas, traz os conceitos das professoras sobre alguns temas 

específicos em Ecologia, assim como as suas percepções sobre a AE e o que elas 

sugeriram para os encontros formativos.  
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Portanto, apresenta duas subcategorias: 

4.1.2.1  Compreensões das professoras sobre Alfabetização Ecológica; 

4.1.2.2 Percepções ecológicas das professoras e necessidades formativas em 

Alfabetização Ecológica. 

4.1.2.1 Subcategoria 1: Compreensões das professoras sobre a Alfabetização 
Ecológica (AE) 
 

Esta subcategoria apresenta as compreensões iniciais das professoras a 

respeito da AE. 

  A AE é uma modalidade de Educação Ambiental pautada na teoria dos 

sistemas vivos, que tem Fritjof Capra como um dos seus principais representantes e 

divulgadores. Ela preconiza que os conhecimentos sobre os aspectos 

ambientais/ecológicos sejam estudados considerando os princípios ecológicos. Isso 

significa entender, por exemplo, um problema ambiental, ou um conteúdo ecológico, 

à luz da ideia de que há uma interligação entre os seres no sistema vivo, por isso, 

existe a relação de interdependência, o que de acordo com Capra (1993), são sistemas, 

um todo integrado, que não se reduz às partes. 

Ao serem entrevistadas sobre o que é AE, ficou evidente, o desconhecimento 

da expressão e desta modalidade de EA pelas professoras. Elas assumem essa lacuna, 

mas apresentam uma hipótese de conceituação a partir das suas compreensões de 

EA. 

A Professora Terra, por exemplo, relacionou ao conhecimento da natureza, 

associando ecologia, natureza e o homem, além de mostrar que não existia na escola 

um trabalho mais sistemático que tratasse das questões ecológicas: 

O tema o que é alfabetização ecológica... Eu desconhecia. A gente trabalhava 
ecologia dentro da alfabetização, porém, abordando o tema mesmo, na 
escola nunca se tentou isso. Pra mim, seria trazer... é... é...quando se fala 
alfabetização ecológica  [...]eu penso que é trazer a ecologia para dentro da 
sala, certo? É estar... , proporcionando ao aluno o conhecimento pela 
natureza... a relação que existe entre a ecologia, a natureza e o homem, 
certo? O meio onde ele vive. 

  

 Embora a EA seja obrigatória, ela deve ser tratada de forma transversal. Isso 

significa que não é para ser trabalhada como uma disciplina específica, pois ela deve 

perpassar por todas elas.  
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Esse fator pode ser limitante no tocante à execução desse trabalho nas escolas, 

já que se não estiver previsto dentro da proposta pedagógica da escola, se não for 

discutida com a comunidade escolar e estabelecido no PPP como será tratada a EA, 

corre-se o risco de não se cumprir o que está previsto em lei e que é tão necessário 

diante da problemática ambiental do planeta, como mostrou o depoimento da 

Professora Terra, “[...] abordando o tema mesmo, na escola nunca se tentou isso”.  

 A Professora Ar sinalizou que já tinha ouvido falar na temática. Trouxe a 

relação de AE com a natureza, ao meio ambiente, mas não aponta a presença dos 

seres humanos nessa relação. 

Assim,... eu tinha sim, ouvido, mas..., [...] trabalhar de uma forma específica 
não. Eu já tinha ouvido no próprio ambiente escolar [...]. Na minha opinião, 
alfabetização ecológica seria voltado para o meio ambiente, o meio 
ecológico, trabalhar, assim... de uma certa forma, voltado para tudo aquilo 
que é e que pertence ao meio ambiente. 
 

 A Professora Água desconhecia a expressão AE e fez uma associação do 

conceito com o de alfabetização linguística, tendo em vista a significação da palavra 

“alfabetização” explícita nessa denominação de EA. Partindo dessa compreensão, ela 

concluiu que seriam as primeiras noções de ecologia que seriam ensinadas às 

crianças. 

Não, nunca tinha visto falar em alfabetização ecológica e olhando assim... , 
alfabetização ecológica... , quando a gente fala alfabetizar, a gente sabe que é quando 
a criança está no início de aprender ler, escrever, né isso? Então quando a gente fala 
em alfabetização ecológica eu vejo por isso também. São as primeiras aprendizagens 
sobre ecologia que a gente vai passar para o aluno. [...] (Grifo nosso). 

 

 A Professora Água fez a ligação do termo alfabetização que compõe o nome 

desta modalidade de EA com o significado e semelhança com a alfabetização 

linguística, partindo da compreensão de que alfabetizar, é aprender a ler e a escrever. 

Do ponto de vista da linguística, alfabetização significa, conforme Albuquerque, et 

al.(2007),  o domínio da tecnologia para aprender a escrita alfabética e as habilidades 

de utilizá-la para ler e para escrever.  

 A associação dos conceitos de alfabetização pela professora configura-se como 

natural, tendo em vista a experiência como alfabetizadora que ela desempenhava. O 

depoimento anterior da Professora Terra, também sinalizou para esse entendimento, 

quando ela disse: “A gente trabalhava ecologia dentro da alfabetização”. Ou seja, 
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quando ela desenvolvia atividades de alfabetização linguística trabalhava com 

temáticas de ecologia. Os assuntos serviam de suporte para alfabetizar 

linguisticamente. 

Situação semelhante acontece com o entendimento de alfabetização científica, 

que também se utiliza do conceito do campo da linguagem. Marandino; Krasilchik 

(2007) concordam que o indivíduo deva ser alfabetizado cientificamente, mas 

entendem que ser letrado cientificamente significa ir além da aquisição do domínio 

da tecnologia da leitura e da escrita, pois é preciso que o cidadão saiba exercer 

práticas que envolvam a ciência no seu cotidiano. 

 A Professora Sociedade disse ser complexo explicar o que é alfabetização 

ecológica, mas arriscou o seu conceito na linha de pensamento da linguística, com 

outra preocupação, que é a de ensinar/aprender a definição dos nomes dos 

elementos da natureza. Ao final, porém, ela sinalizou a questão da sobrevivência e a 

necessidade de sensibilização para as responsabilidades dos cidadãos em relação ao 

meio ambiente. 

Seria um conhecimento de... uma linguagem ideal sobre a ecologia? Sobre os 
nomes corretos relacionados ao conhecimento ecológico? Na linguagem 
ideal em relação aos elementos, né, da natureza e as..., e as relações entre os 
elementos e a sobrevivência? (tom de voz baixo, riso)... Meio complexo... [...] 
Seria conhecer não só a questão nominal, mas também se sensibilizar das 
responsabilidades pra com a natureza, né? Ter o conhecimento de seu papel 
em relação a... , ao meio ambiente. 

 

 Essa concepção de sensibilização tem relação com o desenvolvimento da 

consciência ambiental, hoje em dia questionada pelo fato de que não basta saber o 

que está errado ou o que deve ser feito, é preciso que as atitudes, o fazer aconteça, é 

preciso mobilizar-se. Por isso, a urgência de desenvolver trabalhos de EA nas escolas 

desde cedo, pois quando adultos, as pessoas têm mais resistência a mudanças de 

comportamento.  

Nessa perspectiva, Carvalho (2008) propõe a formação do sujeito ecológico, 

aquele ser humano que se empodera dos conhecimentos ecológicos, ambientais, 

sociais e vai à luta enfrentar os problemas que vivencia. A Professora Fogo 

compreendia a AE como a possibilidade de desenvolver nas crianças um ser humano 

melhor, entendendo-se como um ser tão importante quanto os demais seres vivos.  
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[Risos] Não me lembro de ter ouvido falar em Alfabetização Ecológica, 
mas... assim... eu compreendo, né. É assim, é a formação inicial e básica para as 
crianças desenvolverem uma convivência... um pouco mais harmônica com o 
ambiente, com as pessoas, com os seres vivos, com o universo, eu imagino isso. [...] a 
alfabetização ecológica seria nesse aspecto, de que os meninos soubessem que 
eles não são os seres mais importantes. [...]  a ecologia é uma questão tão 
ampla..., assim que não quer dizer assim, a árvore só, né? Ao verde, ao rio, a 
água... eu não vejo só isso, mas assim: eu, ser humano, no meio de um moonte de 
coisas.[...]  Eu fico pensando assim: a alfabetização ecológica  seria a iniciação 
disso que vai resultar num ser humano melhor. Que ele vai pensar assim: eu não 
sou, eu não sou, [...], a coca-cola no deserto, eu não sou. Eu sou um ser... eu 
imagino isso... eu sou um ser. Vai permitir uma convivência de seres vivos 
melhor (Grifo nosso). 

 

 Essa compreensão aproximou-se do pensamento sistêmico de Capra (1995, p. 

35) que diz, “a teia da vida consiste em redes dentro de redes [...].  Na natureza, não 

há "acima" ou "abaixo", e não há hierarquias. [...]”.  

A partir desse entendimento, compreendemos que todos os seres vivos estão 

interligados, dentro de um sistema. Desse modo, considerando as relações humanas 

e destas com os ambientes, é preciso que elas sejam vistas a partir do ponto de vista 

sistêmico. Isso significa buscar soluções para os problemas, pensando nas futuras 

gerações, e essas soluções precisam ser sustentáveis. Para Capra (1995), uma 

sociedade sustentável é aquela que satisfaz suas necessidades sem diminuir as 

perspectivas das gerações futuras. 

Mas, afinal, como se caracteriza a AE? Segundo Dualibi (2011), ela se estrutura 

numa visão sistêmica da vida. Pode ter conteúdos específicos ou ser trabalhada na 

transversalidade, possibilitando o diálogo com os vários campos do conhecimento. 

Esta é uma modalidade de EA, também transversal e pode ser trabalhada em 

todas as idades por meio de projetos. O que a diferencia dos outros modelos de EA é 

a utilização dos princípios ecológicos para compreender e tratar das questões 

socioambientais. Segundo Capra (2003, p. 25), estes princípios ecológicos estão 

baseados na relação de que: 

Nenhum ecossistema produz resíduo, já que os resíduos de uma espécie são 
o alimento de outra;  a matéria circula continuamente pela teia da vida; a 
energia que sustenta estes ciclos ecológicos vem do Sol; a diversidade 
assegura a resiliência; a vida, desde o seu início há mais de três bilhões de 
anos, não conquistou o planeta pela força, e sim através de cooperação, 
parcerias e trabalho em rede. 
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Dessa forma, ao optar pela AE, a coordenação pedagógica deverá cuidar para 

que esses princípios estejam evidenciados nos projetos que serão desenvolvidos. 

Quanto à faixa etária para introduzir a AE foi unânime entre as professoras que 

começasse a trabalhar o mais cedo possível na escola, a fim de que com a 

compreensão sobre as causas e consequências, as crianças desenvolvam o senso 

crítico e atitudes sustentáveis em relação ao planeta desde cedo. Por isso, escolhemos 

os anos iniciais do EF. Podemos verificar nos depoimentos abaixo: 

 Professora Ar: “[...] quanto mais cedo melhor... que as crianças já vêm 

crescendo e sabendo valorizar o meio em que vive”. 

 Professora Terra:  

Não tem idade, desde quando o menino chega na escola. Porque assim, ele 
pode não ter essa experiência de escrita, mas oralmente, a parte fonológica 
ele aprende, ele compreende. [...] 

Professora Água: 
 

É, [...],  eu acho que não só essa como também todos os temas a partir que a 
criança entra na escola ela já tá apta a aprender. A gente acha que a criança 
não aprende, aí é onde a gente se engana e deixa até de ensinar certas coisas 
para a criança achando que a criança não aprende. Então, a partir dos três 
anos, quando entrou na escola. [...] Agora assim, claro que cada um 
adequando à sua turma.  

 

O que pudemos observar nos depoimentos das professoras é que apesar da 

EA ser tão necessária e discutida no campo educacional, não fica clara a diferença 

que há entre as modalidades. Na verdade, nem todas sabiam que há diferentes 

modalidades. Elas não associaram a AE como um tipo de EA, reforçando como a EA 

é tratada da mesma forma, sem levar em consideração as particularidades de suas 

modalidades. No entanto, concordaram com a necessidade de trabalhar a AE desde 

cedo na escola.  

Como vimos no tópico 1.3, capítulo 1 deste trabalho sobre a formação 

continuada em EA, Duarte, et al. (2014), evidencia a importância de uma formação 

em EA que seja contínua e não reduzida a projetos pontuais, tendo em vista, a 

complexidade da relação sociedade-natureza. 

Esse fato sinalizado acima direciona o nosso olhar para a necessidade de que 

cada modalidade de EA, assim como a AE, deva explicitar as suas especificidades de 

forma clara. Layrargues (2004, p. 8) afirma que diante das novidades dos nomes de 
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EA, “seus sentidos só aparecem por inteiro na oportunidade do seu reconhecimento 

proporcionado por uma apresentação formal”. Por isso, é fundamental que haja 

cursos de formação continuada para professores nessa área a fim de que essas 

lacunas sejam preenchidas e, assim, diante das realidades e contextos particulares 

abordar as especificidades do fazer educativo ambiental. 

A seguir, apresentaremos as percepções das professoras sobre alguns tópicos 

ecológicos e sugestões de temas para a formação continuada considerando as 

necessidades formativas dessas docentes. 

 

4.1.2.2 Percepções sobre temas ecológicos: necessidades formativas em 
Alfabetização Ecológica 
 

Um dos requisitos para trabalhar com a AE é o conhecimento ecológico. 

Considerando as respostas das professoras que citaram o termo ecologia para 

justificar o trabalho com esta modalidade de EA, buscamos, por meio da entrevista, 

coletar as percepções delas sobre alguns temas específicos da Ecologia. 

Sobre o entendimento de Ecologia, obtivemos algumas respostas vagas, 

imprecisas ou com equívocos conceituais. 

 Professora Terra:  
 

Ecologia é... é... aqui fica até mais fácil pra falar em ecologia porque nós 
vivemos num paraíso, então, onde tem plantas, animais e que dá pra 
trabalhar não na teórica, mas na prática, então ecologia é isso, é a natureza em 
si, é essa relação, animais, plantas, é o homem como animal,certo? Então, vejo que 
aqui é bem mais fácil. (Grifo nosso). 

 
 Professora Água [silêncio/ expressão de pensativa]: 
 

 E-co-lo-gi-a... [silêncio] No meu entendimento, ecologia pra se ensinar na 
escola é tudo que a gente pode ser feito pelo espaço, ambiente, a natureza, o 
local onde a gente vive, natureza. 

 
Professora Sociedade: 

Seria uma ciência que estuda o, o... meio ambiente como um todo?... ou a 
vida, a existência dos seres vivos ...(incerteza) Uma ciência que estuda o 
meio ambiente como um todo e a existência de seres vivos,né? Ecologia é o 
que estuda a existência, a biodiversidade, né, do planeta. [...] A ecologia é o 
que estuda a existência dos insetos, das árvores, da água, dos animais. A 
ecologia é a ciência que vai estudar essa questão da biodiversidade da 
natureza. (Grifo nosso). 
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 Professora Ar:  

Ecologia eu acho que seria assim, vamos dizer, resgatar a valorização do 
meio em que... o próprio ambiente em que vivemos... é...é..., como é que eu 
posso dizer... é... resgatar o próprio ecossistema, seja ele voltado pras árvores 
ou também voltado aos animais. 

 

Dentre as respostas acima podemos observar que apenas a Professora 

Sociedade reconheceu a Ecologia enquanto ciência. Nas demais, há uma relação com 

a ideia de natureza, fato atribuído ao conceito ligado à ecologia ao lidar com as 

relações na natureza. 

 Na literatura, há várias definições de Ecologia. Krebs (2001, p. 2), define 

como “o estudo científico das interações que determinam a distribuição e abundância 

de organismos”. Segundo Begon et al. (2007), a ecologia se preocupa com o 

organismo, com a população e a comunidade das espécies.   E por compreender as 

relações entre os seres vivos e destes com o meio onde vivem, Caldeira e Fonseca 

(2008) apresentam a definição de Ecologia como uma ciência sistêmica. 

 Notamos que as imprecisões ou dúvidas por parte das professoras tem 

relação com as suas necessidades formativas e foram demonstradas pelos risos, pelo 

silêncio, pelas tentativas de explicação ou até pelo reconhecimento de que não 

conheciam ou não dominavam aquele tema específico. Enquanto respondiam, 

percebíamos que, às vezes, as professoras tinham a noção do tema, mas não 

conseguiam sistematizar para apresentar uma resposta concisa e coerente.  

 Sobre os conceitos das professoras em relação a alguns assuntos em ecologia, 

elas apresentaram alguns equívocos conceituais ou dificuldades para responder. 

Algumas delas não responderam.  

 A respeito da pergunta relacionada ao termo “pegada ecológica”, nenhuma 

das entrevistadas tinha conhecimento. Em relação ao entendimento de um ponto 

central na ecologia, o “ecossistema”, obtivemos as seguintes respostas: 

Professora Fogo: 

Então, ecossistema é como se fosse assim uma engrenagem, uma engrenagem 
de vários sistemas de seres que se colaboram, se ajudam, se auto-vivem e da mesma 
forma que promove sua própria energia para se auto-viver eles também promovem a 
vida dos outros seres. Então, por isso que eu chamo de engrenagem, porque 
um vai... se a gente vai circulando aí, mas tô em consonância, ligado a outros 
sistemas que vai permitindo que as coisas funcionem de uma forma 
razoavelmente boa pra cada um e pra todos. (Grifo nosso). 
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Professora Terra: 
Então, aquilo que eu já falei, é o enriquecimento, certo? É o que enfeita o planeta. 
É... ele já é enfeitado, ele já vem com esse... ecossistema vasto, onde é 
trabalhado em sala de aula, a questão do planeta, tudo o que envolve está inserido 
nele. (Grifo nosso). 
 

 A percepção de ecossistema da Professora Terra como riqueza está associada 

ao termo diversidade, “É o que enfeita o planeta”. Percebemos o sentido de 

variedade, de riqueza que há no planeta; e o conceito “a questão do planeta, tudo o 

que envolve está inserido nele” traz o conceito de biosfera, que é o conjunto de todos 

os ecossistemas que compõem o planeta.  

A resposta da Professora Fogo apresentou elementos do pensamento 

sistêmico, uma abordagem ecossistêmica, mostrando o fluxo de energia e matéria por 

meios dos seres bióticos (vivos) e abióticos (não vivos) nos ecossistemas. 

[...] ecossistema é como se fosse assim uma engrenagem, uma engrenagem 
de vários sistemas de seres que se colaboram, se ajudam, se autovivem e da 
mesma forma que promove sua própria energia para se autoviver eles 
também promovem a vida dos outros seres. 
  

Ecossistema, pois, indica a relação da comunidade biótica ou biológica (seres 

vivos) com o seu meio ambiente abiótico (ar, água, energia, etc).  

Notamos também que as experiências pessoais com a EA refletiam nas 

respostas. É o caso da Professora Fogo que teve experiências com movimentos de 

defesa da natureza. Assim como a Professora Terra que mostrou uma relação de 

proximidade com a natureza, o meio ambiente. 

Quanto ao tema biodiversidade, as respostas foram ligadas ao significado do 

prefixo “bio” da palavra biodiversidade, que significa vida. As Professoras Terra e 

Fogo ressaltaram sobre toda forma de vida do planeta e, Fogo chamou atenção para o 

nosso desconhecimento sobre toda a diversidade de vida que há. 

A Professora Ar: “Biodiversidade?... a vida...”   

A Professora Água: “Biodiversidade é. Bio é vida, né?” [silêncio] 

Professora Fogo: “A diversidade de vida que existe mesmo e que a gente não 
tem noção ainda do que é que existe, né, da quantidade de diferenças de vida que 
existem”. 

 
Professora Terra: 
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Biodiversidade... a gente tem aí a questão que já fala, né, bio: vida, certo? 
Então tudo o que está... tudo o que tem vida na terra... Aí a gente faz aquela 
separação, vida e não vida, mas também está inserido no planeta. 

 

Em relação ao tópico Aquecimento Global (AG), nenhuma das participantes 

citou o efeito estufa nesse processo e nem conseguiu explicar o que é o fenômeno AG, 

explicitamente. Mas em suas falas apareceram indicativos ligados às causas do AG, 

como a ação humana nos ambientes e a compreensão do aquecimento excessivo do 

planeta. De acordo com Tamandaré et al.(2010 ), o AG está associado ao efeito estufa, 

que é um processo natural, mas a intensificação excessiva dos gases de efeito estufa, 

tem provocado o aquecimento. 

Diante disso, notamos que houve uma tentativa de demonstrar as 

consequências do aquecimento, relacionadas às ações humanas. Como podemos 

observar nos depoimentos seguintes. 

 Professora Fogo:  

O aquecimento global, é aquecimento mesmo. É a coisa pegando fogo [risos, 
gargalhadas], a coisa pegando fogo no sentido de que, assim, a gente nem sabe 
mais aonde é que está assim... o equilíbrio pra poder fazer com que o ecossistema 
possa realmente funcionar de forma equilibrada”.(Grifo nosso). 
 

 Professora Terra: 
Isso é um problema que precisa ser trabalhado e muito. Hoje mesmo eu tava 
trabalhando sobre isso... é...é... por destruir a...a ...o...o... a ecologia, por 
destruir o meio ambiente, o ecossistema, a biodiversidade está tendo aí o aquecimento 
global, certo? Então, isso é a ação do homem é...que tá causando tudo isso, certo... a 
não conservação do planeta e as coisas que nele existem e tá trazendo pra gente o 
chamado aquecimento global e vai trazer muitas consequências para o futuro, ou já 
está trazendo. ”.(Grifo nosso). 
 

 Professora Ar: 
O aquecimento global eu acredito que está voltado é... vamos dizer assim... 
que o que a gente faz pra agredir a natureza, a natureza por si só, ela 
corresponde, corresponde assim com as coisas fenomenais como dizer, em 
vários lugares terremotos, maremotos, aí acaba que o próprio homem fez de 
estrago com a natureza... é a natureza se revoltando contra ele, aí acaba com aquele 
aquecimento, ... eu acredito... é... e acaba gerando alguns fenômenos naturais, 
assim de uma certa forma através de vulcões,... essas coisas desse tipo. 
.(Grifo nosso). 
 

 Professora Água:  
Aquecimento global... é o que a gente vê a cada dia, né? A cada dia parece 
que [risos] tá presente aí, chove hoje, amanhã quando faz sol, parece que tem 
um ano que choveu, né? Parece que o sol tá com aquela... [gestos com as mãos 
em forma de círculos], com um calor mais intenso, né? Pra mim, esse 
aquecimento global é isso aí. (Grifo nosso). 
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 É nítida a inconsistência conceitual das respostas das participantes sobre os 

temas ecológicos perguntados. A intenção, no entanto, não é discutir/ analisar aqui 

os conceitos apresentados por elas, mas demonstrar, a importância e a necessidade 

de momentos formativos para esta área específica do conhecimento para professores 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 Ao serem questionadas sobre a abordagem dessas temáticas nos cursos de 

formação de professores, elas disseram que, quando foi tratado, era de forma pontual 

e superficial. As professoras disseram que a temática da EA não aparece ou quando 

aparece, é com pouca ênfase na formação docente seja no Ensino Médio e/ou no 

Ensino Superior.  

 Santiago (2012) sinalizou em seu trabalho a importância dos conhecimentos 

em ecologia para a compreensão das questões ambientais. Como explicar alguns 

problemas ambientais para o aluno, se o professor não compreende como se processa 

aquele fenômeno?  Por isso, a Alfabetização Ecológica defende uma EA que trata das 

questões socioambientais, mas que o conhecimento ecológico esteja interligado. 

 Quanto à participação em cursos de formação continuada na área, as 

participantes apontaram a participação no Programa Despertar, promovido pelo 

SENAR, juntamente com a SME, que atende às escolas do campo. No entanto, 

destacaram que as primeiras edições foram mais formativas.  

Como a escola pesquisada é localizada no campo e o município fez a adesão 

ao Programa desde o ano de 2007, todas elas já participaram das formações. Nesta 

seção, elas ainda abordaram sobre o antes e o depois do Programa na escola. 

 Professora Ar: 
O Despertar, por exemplo, que está voltado muito para a biodiversidade... 
é... em 2007... a gente teve uma semana de curso voltado para esses temas 
para ser trabalhados aqui na escola.[...] O Despertar funciona, mas não como 
antes, porque eu posso analisar que o Despertar quando chegou a nossa 
cidade, chegou com mais força e chegou de uma forma assim... 
determinada..., mas com o passar  dos anos essa força foi se perdendo, foram 
mudando de pessoas, responsável por esse tema tão bom e que hoje... é só 
aparência... existe, mas é só aparência.  
 

 Quando perguntamos sobre o tratamento desses assuntos específicos da 

ecologia na escola, a Professora Fogo disse: 

[...] Eu penso que até pra nós, para os professores isso é necessário. Porque,  às 
vezes, a gente vê isso, estuda isso, quando a gente tá lá na sexta, sétima série, 
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sei lá e depois isso, sei lá, tenho nada a ver com isso... e sendo que a gente tem 
a ver e que nós precisaríamos de tá sempre motivando, estimulando, falando. 
Eu imagino que seja necessário. 
 

  Professora Água:   
 

...primeiro que aí tem muitas coisas sobre a natureza que eu mesma não sei e 
respondi. Primeiro eu teria que... (risos), né? Ser o estudo voltado pra mim 
aprender mesmo o que é , né? Porque tem coisas que eu respondi e não sei se 
eu respondi... primeiro eu tenho que ter consciência, saber mesmo o  que eu 
estou fazendo e depois uma coisa mais voltado para a gente trabalhar mesmo 
na prática.  

 

Ao serem solicitadas na entrevista que sugerissem o que poderia ser 

trabalhado numa formação continuada sobre a Alfabetização Ecológica, 

considerando as necessidades delas, sinalizaram o seguinte: 

Professora Terra: 

No momento traz a mente são duas coisas: eu sei que uma é possível, a outra 
não. Não sei... assim que a gente trabalhasse [...] o que tá inserido na natureza, 
que a gente trabalhasse natureza com mais facilidade, algo que a gente pudesse 
tá passando pra o aluno assim, com mais facilidade. Não seria algo pronto não, sim, 
não deixa de ser, trazer algo pronto, mas também que vocês tragam experiências, 
ideias, certo? Ideias para serem discutidas aqui com a gente e outra seria um projeto 
pra trabalhar com a comunidade. [...] assim porque, às vezes, a gente trabalha 
em sala de aula, trabalha com o aluno, mas fica... assim, quando o pai fica 
inserido nesse contexto fica bem mais fácil. Aí, pais e alunos trabalhando [...] 
poderia ver um espaço pra formar os pais, uma formação para pais ou 
comunidade... não sei. Mas, que vocês tragam ideias, assim coisas práticas, não 
fáceis, é... que a gente possa mostrar pra o aluno que eles possam ter assim, o 
conhecimento, ele possa inserir, certo, com mais facilidade, ideias, atividades... 
Conhecer mais vai aprofundar para trabalhar de forma mais consistente com os 
alunos[...].(Grifos nossos) 
 

Professora Fogo: 

Penso que inicialmente, a concepção do universo,... assim, ter noção de que a 
gente não é especial, e então isso, é de uma forma decrescente, você começa 
de lá e vai descendo até chegar ao seu espaço, imagino uma coisa assim, e 
assim, vamos ver onde nós estamos, vamos nos situar, né , no espaço que 
nós estamos e depois ver como um ato meu que eu penso que é uma coisa  
que não tem consequência nenhuma, como que esse ato tem consequência 
numa outra esfera,[...], num outro país. Pra eles terem essa noção: a minha 
atitude e as consequências dela. (Grifos nossos) 

 

Professora Ar: 
 

Seriam os temas transversais? Eu gostaria mesmo de me aprofundar mais nesse 
tema de ecologia, porque assim... é um tema muito bonito, mas... que até 
então... eu só tenho o básico. Conhecendo mais nessa área poderia contribuir com 
as crianças, poderia contribuir com o acesso... é...com a própria sociedade em si, com 
a família , em geral. (Grifos nossos) 
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Professora Sociedade: 
 

[...] eu acho que a gente precisa saber mais a fundo o porquê dos problemas, a gente 
precisa entender,... que quando a gente fala em problema, a gente só vem a 
mente porque o homem tá cortando as árvores ou porque o homem tá 
jogando o lixo nos rios, mas a gente não vê a fundo o porquê  que isso vem 
acontecendo, o porquê que as empresas é, a gente tem que entender que a 
cada ser humano que nasce, é isso aí que precisa ser bem tratado,  a cada ser 
humano que nasce, surgem novas necessidades de novos efeitos também. Eu acho 
que seria trabalhar realmente com a necessidade humana pra que haja essas... 
essas, a existência dessas problemáticas. Agora, trabalhando as problemáticas em 
relação ao meio ambiente, trabalhar com a questão da responsabilidade em relação ao 
planeta numa formação é muito bom. Que não só vai tá formando pra trabalhar os 
temas que necessitam pra que mantenham o planeta, mostrar também o que foi feito 
pra que o planeta esteja assim hoje, mostrar o passado pra que as pessoas... eu acho 
que uma formação assim é bom. Mas tema em específico...  eu acho que é o planeta 
(risos), aí daí, vai direcionar o correto, o certo. (Grifos nossos) 

 
 Notamos que as professoras indicaram tanto suas necessidades formativas 

específicas em alguns aspectos como também temáticas gerais que envolvem a 

responsabilidade do ser humano com o planeta. Além disso, notamos que o 

desconhecimento do que deveria ser tratado é retratado na resposta por meio de 

outra pergunta. 

 Apesar de apresentarem seus anseios, percebemos também que ao mesmo 

tempo em que não pretendem uma formação que traga um pacote pronto, 

evidenciando a não aceitação e também a necessidade de participar ativamente, 

solicitam sugestões e experiências para serem trabalhadas nos projetos. O 

coordenador pedagógico, nesse caso, deveria ser o mediador das discussões, como 

observamos na fala da Professora Terra:  

Não seria algo pronto não, sim, não deixa de ser, trazer algo pronto, mas 
também que vocês tragam experiências, ideias, certo? Ideias para serem 
discutidas aqui com a gente e outra seria um projeto pra trabalhar com a 
comunidade. 
 

 Mas, o que vem a ser uma necessidade formativa? Segundo Rodrigues 

(2006), a necessidade está relacionada àquilo que faz falta na formação que implica 

no exercício da profissão e que pode ser superada ou obtida por meio de uma 

formação. Isso pode ser confirmada nos trechos das falas das professoras: 

Professora Ar:  
 

Eu gostaria mesmo de me aprofundar mais nesse tema de ecologia [...] 
Conhecendo mais nessa área poderia contribuir com as crianças, poderia 
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contribuir com o acesso... é...com a própria sociedade em si, com a família , 
em geral.  
 

Professora Terra: “Conhecer mais, vai aprofundar para trabalhar de forma 

mais consistente com os alunos...” e a Professora Sociedade: “[...]eu acho que a gente 

precisa saber mais a fundo o porquê dos problemas”. Pudemos constatar que isso é 

decorrente da carência de informações, da ausência de conhecimentos específicos de 

algumas áreas do saber para tentar compreender o porquê dos problemas sejam eles 

de cunho social, educacional, ambiental, como é o caso do presente estudo, ou outros. 

Ressaltamos que não é porque elas não sabem ou não pesquisam, mas porque 

priorizam os estudos voltados para o processo de alfabetização, foco do segmento em 

que trabalham.  

Em relação às necessidades formativas de professores dos Anos Iniciais do EF, 

Souza; Chapani (2015), ao tratar desse assunto referente aos professores que ensinam 

Ciências nos Anos Iniciais, sinalizaram que ainda que a formação do pedagogo, 

professores dos anos iniciais, seja generalista e não contemple algumas áreas 

específicas, de forma satisfatória, esses profissionais precisam dominar os 

conhecimentos básicos para que possam atender as situações de ensino e 

aprendizagem das crianças. 

Diante das discussões e depoimentos acima, concluímos que a EA precisa ser 

trabalhada nas escolas de forma sistemática. Para isso, esclarecimentos sobre a 

modalidade e um planejamento de formação continuada para os professores é 

fundamental, principalmente para os docentes dos Anos Iniciais do EF que precisam 

atender a tantas especificidades do segmento em que atuam, tanto na parte de 

domínio de conhecimentos das diversas áreas, quanto aos relacionados aos aspectos 

pedagógicos e metodológicos. Nesse caso, ouvir os professores em suas necessidades 

possibilita desenvolver um trabalho em que os participantes estejam engajados, 

sejam protagonistas em sua formação.  É uma forma de atender também as 

necessidades formativas a partir do seu contexto escolar a fim de que o processo de 

ensino-aprendizagem seja efetivo.  

Sendo assim, as entrevistas, divididas aqui em categorias e subcategorias de 

análises conforme as temáticas abordadas serviram de suporte a fim de considerar, 
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pela palavra, pelas expressões, risos ou silêncios, o que mais era preciso ser 

trabalhado na proposta formativa da intervenção. Foi uma etapa importante tanto 

para a coleta de dados quanto para a minha autoavaliação como coordenadora 

pesquisadora, pois colaborou também para o meu desenvolvimento profissional. 

A seguir, a próxima etapa da análise de dados, aborda sobre os encontros 

formativos e as evidências suscitadas que corroboraram ou não com os dados 

apresentados nas entrevistas, do mesmo modo como possibilitaram algumas 

transformações no ponto de vista das professoras participantes.  

 

4.2 Dialogando com as professoras nos encontros formativos 
 

No segundo momento da análise, as duas categorias seguintes surgiram dos 

encontros formativos: 

4.2.1 Aspectos político - pedagógicos da formação continuada;  

4.2.2 Aspectos ecológicos /ambientais da formação continuada e a AE.   

4.2.1 Categoria 1: Aspectos político-pedagógicos da formação continuada  
  

 Nesta etapa discutimos os aspectos da formação continuada em serviço 

considerados pedagógicos e/ou políticos. Importante destacar que esses aspectos 

também perpassaram em outras categorias de análise. Aqui, abordamos com mais 

ênfase esses pontos. 

 As subcategorias foram: 

4.1.2.2 A formação continuada em serviço e as implicações político-pedagógicas; 

4.1.2.3 A Alfabetização Científica. 

4.2.1.1 Subcategoria 1: Formação continuada em serviço e as implicações político-
pedagógicas 

 

No Ef1, momento em que discutíamos sobre a Formação Continuada em 

Serviço a fim de emergirem os pontos de vistas das professoras sobre a temática e 

que também compôs o primeiro tema dos encontros formativos, buscamos averiguar 

se houve alguma modificação no ponto de vista das professoras depois do período 

que foram entrevistadas até o dia deste encontro. A metodologia utilizada no Ef1 foi 



 
 

166 
 

a conversa dialogada, exposição oral compartilhada do tema com o uso de slides pela 

coordenadora pesquisadora. À medida que iam sendo apresentados os pontos, as 

professoras também colocavam seus pontos de vista. Ao propor que expressassem 

em uma palavra ou expressão, as suas compreensões sobre formação continuada, 

obtivemos as seguintes respostas que confirmaram as concepções apresentadas nas 

entrevistas:  

Professora Água:  

Pra mim é troca de experiências, pra mim isso é..., quando a gente vai assim 
pra uma formação... aquela formação do PACTO, eu gostava muito quando 
eu fui no primeiro ano porque com as trocas de experiência a gente acaba 
aprendendo, né? é uma que relata o que fez, né? aí, a gente, às vezes, não faz 
do mesmo jeito, mas a gente já traz pra casa em mente, aí a gente faz as 
nossas adaptações e aí também aplicam ou se fez errado, tenta, né? [...] [Ef1]. 
 

Professora Ar: “Eu coloquei aprendizado e conhecimento”. [Ef1]. 

 Professora Terra: “Acho que você vai construir conhecimentos, compartilhar 

também. É uma interação [...] ” [Ef1]. 

 Professora Fogo:  

Eu acho que é experimentar,  é a chance que a gente tem de saborear, né? 
Tem que ter sabor. Saborear aquilo que você sabe, o que você praticou e de 
refazer o que, às vezes, não caminhou conforme o que foi proposto ou 
previsto, né? [Ef1]. 
 

 As professoras apontaram que a formação continuada pode contribuir para 

uma reflexão na ação, atribuindo às ações e reflexões que o profissional pratica para 

aprimorar a caminhada, as práticas, bem como as trocas de experiências entre os 

pares. Sintetizando o diálogo do Ef1, a Professora Fogo disse:  

Eu penso que tudo que fomenta, no sentido de manter viva a sua ação como 
educadora, eu acho que é formação continuada. Você assistiu a um vídeo, 
você ouve alguém falar alguma coisa, né, assim, nem é num espaço de escola, 
mas alguém disse alguma coisa que de uma certa forma... você não tinha 
pensado nisso e de repente propicia a estender esse pensamento na sua ação 
como educadora em sala de aula, então pra mim é. Tudo que fomenta é 
continuada. Mantém viva, serve de adubo. [Ef1]. 
 

Nos  nossos registros sobre o Ef1, emergiram algumas reflexões sobre as falas 

das professoras que resumiram o pensar delas em relação à formação: A formação é 

para sempre, na profissão o professor lida com saberes, com o conhecimento que não 

é estático, está sempre em constantes transformações. Há coisas que permanecem, 



 
 

167 
 

coisas que se renovam, principalmente quando se fala de conhecimento científico, a 

ciência está sempre em transformação.  

No decorrer do Ef1, uma professora usou a expressão “alguém vem dar a 

formação pra gente”, a pesquisadora em meio a discussão do momento, retomou a 

fala para levantar um questionamento acerca dos formatos de formação continuada a 

que elas têm participado.  

Eu ouvi aqui, alguém dizer assim: você vai dar essa formação pra gente. 
Quando a gente ouve isso “dar essa formação pra gente”, qual é a 
interpretação que a gente faz dessa expressão?[Pesquisadora. Ef1] 
 

Professora Terra: “Vem trazer coisas novas. Assim... , quando você tá dando 

algo é porque você já viu, já tem bagagem [risos], tá dando pra pessoa ficar”. [Ef1]. 

Professora Ar: “Você já viu, ouviu, né? Compartilhar, né”? [Ef1]. 

Nesse momento houve alguns momentos de silêncio entre as respostas das 

professoras. As expressões eram de que estavam pensando ou refletindo sobre o 

questionamento. Por isso, a pesquisadora insistiu:  

Eu estou colocando essas questões para que a gente possa pensar como têm 
sido as nossas formações, como elas têm sido configuradas. E também 
gostaria de ouvir de vocês, como pensam que deveria ser essa formação?  
[Ef1]. 
 

Depois de um momento de silêncio, a Professora Fogo manifestou-se e trouxe 

uma contribuição interessante:  

[...] quanto ao “dar”..., tem assuntos concebidos..., no aspecto de que tem 
sempre alguém que assume uma postura superior a nós e que esta pessoa, 
ela é dotada de um saber que vai me oferecer... À gente, foi concebido isso.  
Embora discutamos, leiamos várias coisas, a gente vai tá sempre assumindo 
uma posição de que a gente tem sempre alguém que sabe mais que nós. 
Então, nesse sentido, embora haja uma discussão de que o saber deve ser 
partilhado, que eu não sou uma tábua rasa, mas, internamente, a gente ainda 
não assumiu essa condição de que nós somos partilhadores de saberes. 
[...] quando assumo uma posição tal, eu também quero encontrar alguém 
que saiba menos que eu, pra eu poder dar pra ele o que ele não tem. Então, é 
muito comum isso, “dar formação”. Mas, [...] Você vem com a experiência 
tal, eu tenho a minha experiência, as outras pessoas têm suas experiências... 
Então, a gente tem que estar sempre vigilante pra gente não assumir essa 
postura de que alguém sabe e a gente é aquele que não sabe nada. [...].[Ef1]. 
 

Esse posicionamento demonstrou dois pontos importantes, o professor como 

partilhador de saberes e a importância de estar vigilante para não assumir a postura 

daquele que executa os pacotes prontos, sem reflexão, como evidencia a Professora 

Terra, a seguir: 
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Até porque já vem o pacote pronto. Nada é construído coletivo. Aí, você tem 
que estar se adaptando. Isso gera alguns conflitos até que a gente vá se 
adaptando. A escola, o professor em si... das formações continuadas mesmo. 
A questão também burocrática da escola, porque assim, mesmo que a gente 
construa algumas coisas aqui, mas tem que ter uma referência com os 
pacotes prontos que já vem de um determinado lugar, por exemplo, o 
calendário mesmo, a gente não opta pra isso, quando a gente dá alguma 
opinião, às vezes, não são aceitas as opiniões. Mas você tem que tá, de certa 
forma, se adaptando a essas coisas. 
 

No diálogo ocorrido no Ef1, percebemos a influência do modelo de formação 

da racionalidade técnica, quando sinalizou a manifestação de execução de tarefas 

determinadas externamente ao contexto escolar dos profissionais. Segundo Contreras 

(2002, p. 91), “a racionalidade técnica supõe a aplicação de técnicas e procedimentos 

que se justificam por sua capacidade para conseguir os efeitos ou resultados 

esperados”. Nesse caso, o professor é o mero executador de tarefas pré– definidas 

sem a participação dele.  

No entanto, percebemos também nos depoimentos uma inclinação para a não 

aceitação das receitas prontas e para a necessidade de reflexão e busca de solução 

para os problemas por meio da troca de experiência, da pesquisa e da partilha de 

saberes, o que sinaliza outro modelo de formação baseada na racionalidade prática 

que traz na essência a ideia do docente como profissional reflexivo.  

Ao continuar o diálogo, questionamos se apenas o calendário escolar era visto 

como um pacote pronto, como sinalizado anteriormente. As professoras disseram 

que esse era apenas um exemplo. Sobre como aconteciam as formações, as 

professoras riram, e a Professora Fogo disse: 

[...] tem sempre que responder a um núcleo, que, às vezes, não tem relação 
nenhuma, nem com o município, nem com as escolas, nem com a 
comunidade local. Já tem respostas que são dadas a interesses particulares. 
Aí, a gente não tem nada a ver com isso. E, às vezes, a gente prejudica o 
grupo, em vista do benefício de alguém que a gente nem sabe quem é[Ef1]. 

 

Professora Terra confirmou: “O pacote já vem pronto” [Ef1]. 
 

 A partir das contribuições das professoras na discussão acerca da expressão 

"dar a formação pra gente" refletimos que cada pessoa tem uma construção, tem a 

sua história, tem o seu saber, portanto, quando falamos de saber, não é só o saber 

científico. Tem o saber da prática, tem o saber popular, do cotidiano que são 

incorporados a outros saberes. Portanto, os envolvidos já possuem suas vozes. 
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 Como já abordamos, a formação continuada tem sido muito discutida no 

campo educacional brasileiro. Há vários trabalhos nessa área que destacam a 

importância dessa temática na formação de professores. Conforme Marcelo (2009), 

com todas as transformações que a sociedade tem passado e a inserção de várias 

demandas na educação é imprescindível que o professor continue a aprender para 

que possa atender às mudanças e garanta o direito de aprender dos estudantes. 

 Isso confirma que a formação continuada é um processo contínuo, como já 

sinalizara as professoras participantes, e que o conhecimento está sempre em 

transformação. O público da educação constitui-se, em sua maioria, de uma nova 

geração de estudantes, as informações chegam muito mais rápido por causa da 

facilidade de acesso às informações por meio das tecnologias. Nesse sentido, nós 

professores precisamos fazer “um esforço redobrado para garantir o direito de 

aprender dos estudantes”, como sinaliza Marcelo (2009, p. 8).  

 Além disso, no cenário educacional, as escolas têm recebido um público com 

uma diversidade grande. Por exemplo, crianças com necessidades educacionais 

especiais, crianças itinerantes, crianças quilombolas, crianças indígenas, crianças de 

matrizes religiosas diferentes, questões referentes à gênero, à sexualidade, à relações 

raciais, e o professor precisa atender a essas demandas. Para isso, é necessário 

formação para que não se propaguem na escola estereótipos, atitudes ou práticas 

pedagógicas discriminatórias e excludentes. É necessário, portanto, pelo menos que 

se tenha um conhecimento dos assuntos ou especializar-se nas áreas para que se 

possa atender ao público alvo. 

 Diante disso, fica evidente que o professor é o mediador entre o conhecimento 

e o aluno. Por isso, o profissional necessita dessa continuidade de aprender para 

garantir que o estudante ao trazer o conhecimento do senso comum possa 

compreendê-lo à luz do conhecimento científico.  

 Nesse sentido, a formação continuada de professores deveria ser um ponto 

central nas políticas públicas de educação que desejam a qualidade do processo 

ensino-aprendizagem. A LDB 9394/96, diz que a formação deve acontecer “inclusive 

mediante a capacitação em serviço”.  
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 No caso da escola pesquisada, observamos a formação do grupo pesquisado 

sob dois pontos de vista: primeiro, das professoras que estavam em sala de aula, ou 

seja, em exercício, e ao mesmo tempo, estavam em formação de nível superior pela 

PARFOR e se retiravam da escola por um período para estudar; Segundo, essas 

professoras estavam em sala de aula e também participavam da formação 

continuada em serviço, na sua unidade de ensino, utilizando a AC.  

 Ambas são formações continuadas, o que difere é o formato. Na formação em 

exercício, um dos requisitos é que o profissional esteja em exercício para participar 

da política pública de formação, assim como foi o Proformação e outros programas 

de formação continuada. Já a formação em serviço proposta aqui, ele participa da 

formação junto com os seus pares no espaço da escola em que atua. 

 Desse modo, a formação em serviço apresentou-se como momento formativo 

que ocorreu dentro da escola, promovido de dentro (NÓVOA, 2001), a partir das 

necessidades do grupo. Sendo assim, a formação continuada em serviço, 

considerando a escola como lócus formativo precisa atender as especificidades dos 

profissionais que fazem parte do seu contexto. Esse formato de formação continuada, 

portanto, corrobora com a proposição de Nóvoa (2001) dita em entrevista ao 

Programa Salto para o futuro, quando afirmou que estas práticas formativas devem 

ter como referência as escolas, porque são nelas que os professores podem decidir os 

melhores meios e as formas de atender as suas demandas. Mas também ressalta a 

importância de um trabalho em colaboração com especialistas.  

 A formação continuada desta pesquisa foi baseada na formação em serviço. A 

ideia era discutir a AE nos encontros de ACs, partindo do princípio de que as 

professoras deveriam sinalizar aquilo que elas consideravam como importante a ser 

discutido. A partir desse levantamento feito nas entrevistas foi elaborada a ementa 

dos encontros formativos.  

Assim, expus  as minhas necessidades formativas e que por isso, também 

busquei ampliar o seu universo de conhecimento em áreas específicas da Ecologia, 

da Biologia para tratar de assuntos necessários para a AE. Destaquei e sugeri alguns 

sites de busca e de pesquisa e incentivei o compartilhamento de informações, de 

conhecimentos, a ponto de uma colega contribuir com a formação da outra. 
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Nesse contexto, é pertinente a discussão proposta por Schnetzler (1996, apud 

ROSA e SCHNETZLER 2003), de que há a necessidade de um aperfeiçoamento 

continuado do profissional, assim como de reflexões críticas sobre a própria prática 

pedagógica, já que a melhoria do trabalho docente, o processo ensino-aprendizagem, 

depende da ação do professor. 

Sendo assim,, a formação continuada em serviço seria a possibilidade de 

reflexão crítica da prática e que poderia ajudar o profissional a diminuir o 

distanciamento entre o que é apresentado nos estudos, nas pesquisas desenvolvidas 

nas universidades ou mesmo em outras instituições e que podem auxiliá-lo em suas 

práticas pedagógicas cotidianas, a fim de compreender teoricamente o seu fazer 

pedagógico.  

A Professora Fogo chamou a atenção para a necessidade de recorrer a outros 

profissionais no processo de formação continuada: 

Há a necessidade de nós recorrermos a outros profissionais, porque nós 
embora sejamos professores, nós não somos dotados de toda a extensão de 
conhecimento. Então, o que às vezes acontece é que nós não temos, por 
exemplo, a nossa escola, nós não temos acesso. [...] Então o que é que eu 
faço? Na minha ignorância, eu trabalho com eles de forma superficial 
porque muitas coisas eu não vou entender. E a gente não tem esses 
profissionais que nos ajudariam, que eles poderiam vir e de repente, numa 
explicação, eles poderiam sanar algumas dúvidas, porque tem algumas 
crianças que anseiam saber mais e muitas vezes eu não estou habilitada a 
ajudá-las a compreender essas coisas [Ef1]. 

 

A Professora Fogo sugeriu um trabalho de parceria, em que outros 

profissionais pudessem participar dos momentos de formação e assim, ajudassem no 

processo de ensino-aprendizagem. O seu depoimento evidenciou também o 

problema da formação do pedagogo, considerada generalista e que não atende a 

demanda do professor que vai atuar em sala de aula nas diversas áreas do 

conhecimento para os estudantes que estão na base da educação. O enfoque é nas 

áreas da linguagem, como sinalizou a Professora Fogo no Ef7: 

Tem determinadas perguntas que as crianças fazem quando a gente tá 

estudando, eu não sei responder. E a gente, às vezes, não tem assim, no 

exato momento, material. [...] A questão da formação mesmo,  e 

infelizmente, é assim também, nós sabemos disso. É..., como ser professor 

exige uma série de atividades, de estudos, de uma série de coisas, às vezes, a 

gente também..., não é que a gente menospreza, mas aquilo que, por 

exemplo, a gente que trabalha com alfabetização nas séries iniciais, então o 

que nós queremos o intuito nosso é de fazer com que as crianças consigam 
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ler e escrever entendeu? Esse é nosso intuito primeiro. Então, às vezes, a 

gente vai investigar  aquilo que tem a ver com isso, entende? [...] Porque é o 

que vai ser mais útil no momento. [...] Então muitas vezes, a gente vai e 

deixa numa sequência de prioridades essa temática, às vezes, a gente deixa 

pra depois, e quando a criança faz as perguntas, muitas vezes, a gente não 

tem o conhecimento [Ef1]. 

 

A professora Fogo ainda destacou que as formações continuadas não dariam 

conta de todas as necessidades que os professores desejam: “Então quando se coloca 

a formação, é como se nós tivéssemos de ser um leque, assim, que nos dotassem de 

vários saberes. Isso é irreal” [Ef1]. 

No diálogo, salientei, como coordenadora pedagógica pesquisadora, a 

importância do trabalho coletivo justamente para que as lacunas possam ser 

superadas com profissionais ou recursos que possam contribuir para a formação. 

Ressaltamos as limitações da formação inicial dos profissionais e me coloquei na 

situação fazendo uma autoavaliação do meu papel de coordenadora pedagógica. 

Demonstrei que não tinha sido possível suprir algumas lacunas da EA e outros temas 

transversais na escola porque não havia essa preocupação, destacando a importância 

de que essas temáticas precisariam compor o PPP da instituição. 

No Ef7, o Professor Dr. Ricardo Jucá Chagas, na roda de conversa, indagou 

sobre o local onde as professoras buscavam informações para tratar de questões 

relacionadas à ecologia, meio ambiente entre outros temas e a Professora Terra 

sinalizou que utilizava a internet, nos sites específicos e ressaltou novamente a 

formação do pedagogo: 

[...]. No curso de pedagogia não é oferecido de uma forma assim, 
substancial, conteúdos sobre isso. Não, não é. Os livros didáticos, eles vêm, 
[...] o livro de professor ainda tem anexo, que permite a gente, e eles 
oferecem referências bibliográficas, muitas vezes, a gente não tem o material, 
mas aí oferece referências de sites, aí a gente recorre aos sites referentes aos 
assuntos que a gente tá estudando como meio ambiente, ecologia, essas 
questões. Então é o que nós temos. E assim, desde que a internet chegou até 
nós, ela tem sido a nossa salvação aqui. [Ef7]. 

 

Uma palavra chave nos depoimentos das Professoras Fogo e Terra é parceria. 

Segundo as professoras, há muitas necessidades que sozinhos, os professores e a 

educação não darão conta. É preciso um trabalho de colaboração para que os 

objetivos sejam alcançados. 
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 Este momento de formação tinha a pretensão de compartilhar os saberes, 

como disse a Professora Fogo "como partilhadores de saberes". Não se configurava 

no sentido de trazer algo pronto e acabado, porque é preciso que o profissional se 

compreenda como aquele que produz, que investiga. Ou seja, a participação na 

formação não seja apenas como aquele que absorve as informações vindas de fora, 

mas como protagonistas, que também produz saberes. Nesse sentido, a Professora 

Água disse [Ef2]:  

Às vezes, a gente produz, mas, às vezes, a gente tem que acatar algumas 
coisas. A gente colocou aqui a questão do calendário. O nosso calendário 
aqui não era pra ser esse, por causa da nossa realidade, mas por ene 
questões tem que estar de acordo com o que eles querem lá. Era para sair de 
dentro da escola. Tem coisas que a gente pode, né? Mas tem coisas que não. 

 

 Ressaltamos a importância das possibilidades que estão dentro do fazer 

docente e pedagógico, tendo em vista que há questões burocráticas, de gestão, que 

independem do profissional da docência. Essas discussões levam a reflexões acerca 

da profissionalização docente. Daí, levantamos o questionamento para reflexão: Que 

autonomia o professor tem? O que seria essa autonomia? Como falar de autonomia 

quando o profissional não tem controle sobre a sua profissão? 

 Nesse sentido, a Professora Água assegurou: “a gente vê a demanda, sabe qual 

é o caminho, mas não tem autonomia de seguir, de tomar aquele caminho, né” [Ef2]. 

 Segundo Contreras (2002), a autonomia está relacionada com os modelos de 

formação, os quais podem apresentar-se sobre a perspectiva da racionalidade técnica, 

a racionalidade prática e a racionalidade crítica. 

Sendo assim, a formação que se organiza numa racionalidade técnica é aquela 

em que o docente executa as ações que são vindas, determinadas por alguém de fora. 

Sendo assim, quando as professoras participantes sinalizaram “os pacotes prontos”, 

confirmaram a presença dessa racionalidade, já que elas executavam tarefas. Nesse 

caso, o profissional vai sendo especializado tecnicamente em uma área para executar 

com esmero tarefas que lhe são propostas. A racionalidade técnica é muito forte e 

ainda é presente nos modelos de formação de professores. Nesse aspecto, a 

Professora Fogo expôs seu ponto de vista: 

Eu acho que hoje a racionalidade técnica é sutil. Não é mais uma coisa 
oficializada. Às vezes, por exemplo, os resultados das avaliações externas é 
um tipo de execução, sim. Porque muitas vezes, o professor trabalha, não é 
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que seja comum na prática dele, mas ele pensando que ele necessita de que 
seu aluno tenha aquela formação, então ele vai e executa. Olha, a gente vai 
estudar tal coisa, assim desse modo,  porque vai ter essa e essa avaliação e 
vocês deverão responder baseados nessas informações que eu estou 
oferecendo. Não somos nós que pensamos sobre o que vai ser trabalhado na 
provinha. Então, nesse aspecto é, você tem que conseguir determinados 
resultados. 
 

A racionalidade técnica fica evidente nos modelos de formação em que o 

professor não faz parte da elaboração da sua formação, apenas recebe as informações 

e executa. A Professora Fogo continuou: 

Ah, todas as que acontecem baseadas no pensamento das editoras, por 
exemplo, é racionalidade técnica. E a Secretaria de Educação é expert nisso. 

As formações são baseadas no pensamento das editoras. [...]. O PNAIC já é 

um pensamento mais amplo. O objetivo primeiro dele é de que a gente 
trabalhe para que o menino se liberte e os módulos costumam ser muito 
propositivos nesse aspecto. Mas aí, recai sempre sobre a função do professor. 
O professor é que tem de criar uma série de coisas e executar uma série de 
coisas. 

 
A racionalidade técnica para Contreras (2002) apresenta uma autonomia 

ilusória, tendo em vista que o profissional é um mero especialista técnico e 

instrumental. Sobre a formação do PNAIC, a Professora Terra destacou: 

Tem coisas que a gente precisa ler umas cinco ou vezes para entender o que 
está pedindo, porque senão a gente não entende. E tem que fazer aquilo que 
tá lá, o que vem pronto. Às vezes, o professor tem dificuldade e não executa. 

 
Notamos que a racionalidade técnica está presente nessas formações, 

principalmente na cobrança dos resultados. As avaliações externas, por exemplo, 

cobram o desempenho dos estudantes com base no que foi investido de formação 

para os professores. Os professores, nesse caso, precisam dar uma resposta positiva 

daquilo que foi trabalhado com eles. Retomamos a indagação: Que autonomia é essa? 

Na racionalidade prática, a ideia é de um profissional reflexivo. Parte da 

investigação sobre a própria prática. É o professor pensando sobre a sua prática. Ele 

age e reflete sobre a sua ação. O professor como investigador, como pesquisador, 

enquadra-se nesse modelo.  

O professor pesquisa, investiga a sua própria prática, de modo a compreendê-

la a partir de pressupostos teóricos. A Professora Fogo disse:  

Nesse caso, [...] até eu investigar a minha própria prática é fácil. Agora para 
eu me transformar, preciso de alguém que me auxilie, porque se eu já tenho 
em mim, enraizadas determinadas posturas [...]. Não é sempre que eu reflito 
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sobre a minha própria prática e transformo a minha prática. Assim..., eu 
avalio, vejo que não é esse caminho. Isso é fácil. Agora transformar,[...]. Eu 
posso avaliar e não mudar de postura porque já faz parte da minha 
personalidade. [...] Dentro da minha prática eu percebo que aquilo ali 
precisa ser mudado,mas dentro de mim não consigo fazer essa mudança, 
então eu continuo agindo do mesmo jeito porque já é algo enraizado em 
mim [Ef2]. 
 

A fala da Professora Fogo apresentou um ponto em que a racionalidade 

prática é alvo de crítica: o perigo do professor reflexivo não ir além da reflexão sobre 

a prática. A autonomia, nesse caso, é tida como responsabilidade moral individual. 

Nesse modelo, segundo Contreras (2002, p. 155): 

[...] os professores se encontram encurralados nessa lógica envolvente pela 
qual tudo fica reduzido às quatro paredes da sala de aula, teríamos que 
aceitar a afirmação de Giroux de que o enfoque reflexivo fica “restrito ao que 
ignora”. Ou seja, teríamos que aceitar que a mera reflexão sobre o trabalho 
do professor em classe pode ser insuficiente para elaborar uma compreensão 
teórica sobre aqueles elementos que condicionam a sua prática profissional, 
mas dos quais pode não ter consciência. 

 

Nesse aspecto, a racionalidade crítica considera que é importante refletir sobre 

a prática, mas destaca que não basta pensar sobre a ação. É preciso passar pelo 

processo de reflexão crítica e também de transformação. A Professora Fogo 

posicionou-se sobre o seu processo de avaliação: 

Passo pela reflexão crítica, mas não ocorre a transformação [...]. Aí a gente 
traz a linguagem da crítica e a da possibilidade. Se você está disponível, 
pode haver a possibilidade de mudança. [Ef2]. 

 
A autonomia baseada na racionalidade crítica perpassa pelo processo de 

emancipação, de consciência crítica. Por isso, é importante subsidiar o profissional na 

associação de uma concepção libertadora da prática de ensino com o processo de 

emancipação. Não é só executar, é necessário pensar sobre e desenvolver habilidades 

para a transformação. De acordo com Domingues (2014, p. 68): 

Subsidiar a reflexão de professores em serviço, problematizando as razões 
que justificam suas opções pedagógicas e suas dificuldades, pode favorecer a 
tomada de consciência dos professores sobre suas ações e estimular a 
pesquisa em torno dos conhecimentos que os levem a superar essas 
circunstâncias. [...] 

A compreensão do professor como intelectual transformador passa pelo 

posicionamento crítico. O processo coletivo deve acontecer a fim de elaborar a 

consciência crítica sobre os problemas sócio-histórico-culturais. Para isso, o professor 

deve compreender seu papel enquanto produtor e produto cultural e histórico. 
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Entendedor de que não deve haver separação entre o trabalho intelectual e o manual 

(GIROUX, 1997), pois ele é um ser pensante e produtor de conhecimento.  

 Assim, a teoria pode atualizar, combater, fundamentar, revisar. O momento 

de formação seria nessa perspectiva, já que às vezes, o profissional pode estar 

fundamentado numa prática do senso comum e é preciso compreender teoricamente 

como funciona, para o entendimento do que está sendo feito. Muitas vezes, o suporte 

teórico subsidia o professor em suas escolhas pedagógicas, avaliando o que é ou não 

pertinente às suas práticas. Imbernón (2009), afirma que a formação deve possibilitar 

o equilíbrio entre os aspectos teóricos e práticos que sustentam as práticas docentes. 

A teoria deveria ser para organizar, fundamentar e revisar e se for necessário, até 

combatê-las.  

Face ao exposto, promover a reflexão sobre a profissão docente requer que os 

professores compreendam como se processa historicamente o desenvolvimento da 

sua profissão. Fato que não tem sido prioridade nos cursos de formação inicial nem 

nos cursos de formação continuada. Muitos professores chegam ao fim da carreira 

sem sequer ter ouvido ou discutido sobre a sua profissão. O professor vai se fazendo 

professor na sua prática, com seus pares e nem reflete criticamente sobre o que 

envolve o seu fazer. 

Imbernón (2009, p. 33) diz que “será necessário formar o professor na 

mudança e para a mudança”, contudo ressalta que não se pode esquecer as condições 

de trabalho que ainda se encontra a profissão docente. É necessário para isso, um 

trabalho colaborativo, pois, quando os professores trabalham juntos, podem 

aprender uns com os outros. 

4.2.1.2 Subcategoria 2: A Alfabetização Científica 
 

Ainda nesses encontros de formação, notamos dentre os aspectos pedagógicos 

que a discussão sobre a Alfabetização Científica foi importante e necessária, já que 

nas respostas das professoras às entrevistas sobre o ensino de Ciências em suas aulas, 

foram unânimes as respostas referentes a um ensino pautado apenas no que o livro 

didático oferecia, do mesmo modo como a EA também era tratada nas aulas.  
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Considerando que o ensino de Ciências tem sofrido modificações, tendo em 

vista as mudanças que a sociedade tem promovido nos diversos campos do saber e 

as reformas curriculares que ocorreram, é pertinente que o professor reconheça o 

papel da educação e, por conseguinte, como o conhecimento científico contribui para 

a formação do cidadão. Nesse sentido, o PCN de Ciências (BRASIL, 1998, p. 5) faz 

uma recomendação ao professor: 

O papel fundamental da educação no desenvolvimento das pessoas e das 
sociedades amplia-se ainda mais no despertar do novo milênio e aponta 
para a necessidade de se construir uma escola voltada para a formação de 
cidadãos. Vivemos numa era marcada pela competição e pela excelência, 
onde progressos científicos e avanços tecnológicos definem exigências novas 
para os jovens que ingressarão no mundo do trabalho. Tal demanda impõe 
uma revisão dos currículos, que orientam o trabalho cotidianamente 
realizado pelos professores e especialistas em educação do nosso país. 
 

Ao discutirmos, nos Ef2 e Ef3, sobre a Alfabetização Científica, a Professora 

Fogo fez uma síntese, ao mesmo tempo em que expôs suas impressões e experiências 

e dificuldades sobre o processo ensino aprendizagem de Ciências: 

Quando eu estava lendo o texto eu pensei nos direitos de aprendizagem que 
constam para o ciclo e que uma vez eu falei com a formadora que eu achava 
muito desafiante aquele tipo de conteúdo para os meninos de até nove anos 
de idade. Primeiro porque, embora aqui fale dos avanços tecnológicos e que 
a gente deve acompanhar e de uma certa forma usá-los como recursos no 
nosso processo de ensino-aprendizagem, mas só que às vezes, não é tão 
simples na nossa atuação ter acesso a esses meios. [...] a gente deve trabalhar 
de uma forma para aguçar a curiosidade das crianças, eu acho que eles têm a 
curiosidade, só que muitas vezes, eu acho que exigiria da gente uma 
pesquisa maior e como é tão corrido o nosso dia-a –dia, que muitas vezes, a 
curiosidade..., fica na curiosidade deles.[...] eles já têm essa sensibilidade de 
acompanhar a modernidade e enquanto que a gente tem de fazer ainda um 
trabalho de adaptação, de pesquisa, de ler, de derrubar as nossas 
consolidações. [...]. Então quando você pensa na conversa, é mais simples do 
que quando você pensa nos recursos tecnológicos com os quais a gente não 
tem formação, a gente muitas vezes não tem acesso e nem assim 
conhecimento ou disposição de aprender. [...]. A gente precisa ultrapassar as 
nossas próprias barreiras pessoais para a gente poder ter acesso e 
conhecimento e pesquisar e querer descobrir essas coisas que para a criança 
muitas vezes é uma coisa natural, uma coisa fácil para ela aprender.[Ef2] 
 

Partindo desse pressuposto, é pertinente destacar como a formação do 

professor é fundamental para o desenvolvimento de práticas que façam sentido tanto 

para o educador quanto para o educando em sala de aula e fora dela. No entanto, é 

preciso que o professor consiga se enxergar dentro do processo de formação e de 
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suas atribuições profissionais, para que a mudança de concepção e de ação aconteça, 

como afirma Huberman (1973) apud Freitas;Villani (2002). 

A Professora Terra concluiu dizendo que ficou claro, a partir das leituras dos 

textos, que o conhecimento científico não é pronto e acabado e ainda sinalizou o 

trabalho pedagógico direcionado por sequências didáticas como possibilidades de 

um trabalho mais efetivo: 

É um conhecimento em constante construção, podendo ser modificado ou 
melhorado. Outra coisa que eu achei interessante é a questão da sequência 
didática. A partir dos conhecimentos, a gente montasse uma sequência e aí o 
trabalho fluía melhor. [Ef2] 

 

Ou seja, é preciso desconstruir e construir conhecimentos que muitas vezes 

estão enraizados pelas práticas de ensino a que foram submetidos, por isso, 

Baird(1997,p. 9 apud FREITAS; VILLANI, 2002, p. 217) afirmam que:  

 
Para mudar a forma de conceber o seu ensino, não basta que o professor 
conheça novas teorias no campo da ciência e da educação, como pressupõe o 
paradigma da racionalidade técnica; é necessário que ele seja estimulado a 
formular perguntas sobre questões fundamentais em torno de si mesmo e 
sobre as tarefas que cumpre. “Isto inclui perguntas como: O que significa um 
ensino efetivo? O que significa uma aprendizagem efetiva? Por que estou na sala de 
aula? O que estou fazendo? Por que faço isso?”. (Grifos dos autores). 
 

Notamos que não houve, talvez, uma mudança de concepção imediata das 

participantes desta pesquisa, no entanto, os momentos formativos, tentaram mostrar-

lhes como o conhecimento é construído, assim  como, sobre a necessidade de reflexão 

e mudança de prática em determinados momentos ou contextos, tendo em vista o 

caráter dinâmico da sociedade e da ciência.  

Quanto à sequência didática, esta já era uma prática pedagógica conhecida 

pelas professoras participantes porque elas eram professoras alfabetizadoras e 

trabalhavam na perspectiva do PACTO que já foi apresentado no capítulo 1 deste 

trabalho. Elas já conheciam como funciona a proposta pedagógica, além disso, na 

jornada pedagógica tinha sido discutido na escola como elaborar sequências 

didáticas. No entanto, podemos notar que esse trabalho não era uma prática 

constante em outras áreas do conhecimento, como por exemplo, para o ensino de 

Ciências Naturais.  
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Quando se trabalha com a sequência didática, segue-se passo a passo, de 

modo que se explora o máximo possível àquela temática estudada. Não é o plano de 

aula de um momento pontual. Ela é sequenciada e há um encadeamento das ações, 

além disso, a sequência possibilita uma aprendizagem significativa porque todas as 

etapas são pensadas e construídas com finalidades previstas. Ela foge da 

metodologia só da exposição pelo professor, porque possibilita um trabalho 

diversificado e a participação ativa do estudante. 

A Professora Terra completou a sua compreensão de sequência didática: 

“Você não trabalha tudo de uma só vez, tudo em um dia. Vai dando sequência e 

detalhando” [Ef2]. 

Professora Fogo: 
 

Eu fico olhando, [...] como a ciência foi dividida. Eu falo assim, a partir da 
escola. Como a ciência foi dividida, como os conteúdos foram divididos, 
organizados no ensino. Então fica muito difícil falar para uma criança e eu 
fico pensando na minha própria formação. A gente observa, por exemplo, 
que quando chega no ginásio, na 5ª série, parece com geografia, universo, 
etc. Tudo assim nas gavetinhas. Você nem sabe o que é geografia ou ciências, 
a 6ª série já vem para fungos, bactérias. E a gente fica se perguntando o que 
tem a ver isso com isso e, piorou na sétima série, vai tratar de corpo humano 
e reprodução humana. Na 8ª desemboca na questão de química e física, né? 
Então tudo isso, a forma como está organizada não possibilita a gente a ser 
multidimensional não. Quando chega no Ensino Médio que a gente vai 
estudar essas disciplinas afins que a gente chama de científica né, biologia, 
química e física acaba sendo assim..., que parece que a gente tá começando 
tudo. [...] fiquei imaginando assim, como estudante, realmente a gente não sai 
alfabetizado cientificamente não, porque a gente carrega um preconceito em relação à 
ciência [Ef3]. (Grifo nosso). 
 

A Professora Fogo retomou a necessidade de formação para que o ensino de 

Ciências torne-se algo contextualizado que faça sentido para o estudante: 

A falta de formação causa uma insegurança porque às vezes, a gente fica... , 
eu tenho medo de passar uma informação que depois ela não seja 
verdadeira. Eu falo assim, principalmente nessa questão de ciências, eu 
tenho uma preocupação porque eu queria que os meninos percebessem isso: 
que é não é uma coisa extraordinária, muito pelo contrário, é uma coisa 
ordinária, normal. As crianças são curiosas e, às vezes, elas fazem 
determinadas perguntas que... como é que o planeta gira? Se a gente mora 
na superfície, então quem mora dentro? É oco? Porque a gente não cai? [Ef3].  

 

Em muitos casos, a ênfase da escola ainda não é o ensino de Ciências e sim, a 

alfabetização linguística e o letramento. Por isso, a Professora Terra disse sorrindo: 

“Primeiro a gente se alfabetiza e depois a gente alfabetiza os alunos”[Ef3]. 



 
 

180 
 

Krasilchick; Marandino (2007) apresentam os estágios de Alfabetização 

Científica, a saber: nominal, funcional, estrutural e multidimensional. A Professora 

Fogo disse que em alguns momentos conseguimos atingir o estágio 

multidimensional, apesar de a prevalência ser o nominal. 

Professora Fogo: 

A gente não sai do nominal. Vou falar da questão da energia, dos átomos, aí 

a gente..., nossa! Aquela tabela periódica, não compreende como aplicar. 

Associação com as experiências do cotidiano, a gente não faz não. Mas sendo 

que no dia-a-dia aqueles elementos estão ali. [...] Se a gente pensar a partir 

dos conteúdos que são propostos, às vezes, a gente chega no 

multidimensional, porque quando você ver uma criança..., não é a turma 

toda,compreender que uma ação do ser humano acaba interferindo na vida 

do animal que nem tem contato com ele, não é o animal doméstico, mas uma 

ação nossa tem interferido na vida do animal acaba interferindo por 

exemplo, no curso de uma água, ali eu vejo que é multidimensional,[...]. Eu 

falo a partir do ciclo que eu trabalho, eu penso que algumas crianças, 

multidimensional, porque eles sabem da ação delas. 

 

Conforme Shen (1975 apud Krasilchick; Marandino, 2007), há três noções 

diferentes sobre Alfabetização científica: prática, cívica e cultural.  Qual/quais delas 

são mais presentes no cotidiano? A este questionamento as professoras responderam 

exemplificando: 

Professora Terra: “A prática, as coisas que as crianças conseguem resolver no 

dia a dia”. 

Professora Fogo: “A Cívica, daquilo que você sabe e que de certa forma, 

visualiza o que causou”. 

Professora Terra:  

Por exemplo, destruição do Rio Doce. Sabe o que aconteceu em determinado 
lugar e trouxe prejuízos à natureza. Não está no dia a dia aqui, mas é uma 
informação nos meios de comunicação e que ele já pegou aqui que é uma 
destruição do meio ambiente [Ef3]. 

 

Por fim, a Alfabetização Científica Cultural, destinada àqueles que desejam 

aprofundar-se em ciência.  

Alfabetizar-se cientificamente é compreender os conceitos e saber como 

utilizá-los na sua vida, ou seja, estar alfabetizado cientificamente pressupõe transpor 

para o seu universo a informação científica para que possa enfrentar os desafios que 

a sociedade apresenta. 
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Durante a visita do Professor Dr. Ricardo Jucá Chagas e da Professora Dra. 

Lílian Boccardo, no Ef7 algumas discussões ecozoológicas foram suscitadas, como 

podem ser verificadas no tópico seguinte aspectos ecológicos e ambientais.  

Diante das evidências de equívocos conceituais ou desconhecimento de 

algumas temáticas, a Professora Fogo desabafou: “No fringir dos ovos, o que é pra 

gente fazer é pra gente ler. Ler, ler, ler”. E completou ansiosa e angustiada: “Eu 

preciso estudar. Eu prometo que vou estudar” [risos]. 

A Professora Dra. Lílian Boccardo também comentou a respeito da 

necessidade dos estudos e pesquisas para cobrir essa defasagem da Pedagogia, e dar 

conta, principalmente, porque somos seres humanos responsáveis por esses 

conhecimentos. 

Diante do exposto, consideramos que é preciso procurar um espaço formativo 

entre os professores para que essas questões específicas possam se desenvolver. 

Contribuir para despertar o desejo de querer saber mais, porque o tempo para fazer 

formações, como foi falado inicialmente, ele limita o trabalho em vários aspectos. Por 

exemplo, o horário da AC é muito pequeno para atender as exigências da escola e 

ainda promover a formação continuada. No entanto, essa é uma tarefa essencial e 

inerente à função do coordenador pedagógico, que precisa organizar uma rotina de 

trabalho que contemple as demandas.   

 

4.2.2 Categoria 2: A Alfabetização Ecológica em debate 
 

Esta categoria discutiu sobre abordagem AE e temas específicos da ecologia e 

questões ambientais, a partir dos dados coletados nos encontros. Os aspectos 

ecológicos e ambientais discutidos sobre algumas temáticas na formação em 

Alfabetização Ecológica, tais como: Mudanças climáticas, Aquecimento Global, AE, 

Pegada Ecológica, Ecossistemas, Biomas, serviram de subsídios para o 

esclarecimento de algumas dúvidas e/ou lacunas de conhecimento apresentados 

pelas professoras pesquisadas.  

No entanto, não havia a pretensão de se tornar “aulas” ou  “roteiros de como 

ensinar”, muito menos para identificar o que sabiam ou não. A pretensão era discutir 
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dentro de uma perspectiva mais ampla alguns problemas ambientais/ecológicos do 

ponto de vista local e global. 

Inicialmente, tratamos do assunto Mudanças Climáticas (MC) e abordamos 

sobre o Aquecimento Global (AG). A intenção era identificar as compreensões delas 

sobre o AG, efeito estufa, mudanças climáticas. Apesar de serem temas discutidos na 

mídia, expressões que estão no cotidiano, nem sempre as pessoas conseguem 

diferenciar uma coisa da outra ou mesmo explicar o que é. A temática das mudanças 

climáticas foi incorporada à formação, no sentido de contribuir com este momento 

formativo para que pudessem ter subsídios para trabalhar com os estudantes. 

O texto foi do livro dado para as professoras e a intenção era explorar o 

material. Sobre a relação do título do texto lido, “O planeta está com febre”? Análise 

de uma proposta educativa sobre o tema aquecimento global (PIRES, et al, 2013) e o 

assunto AG, a Professora Sociedade disse que “está bem relacionado a efeito, porque 

quando a gente fala em febre a gente lembra logo de temperatura e vai lembrar de 

AG que esquenta” [risos do grupo][Ef4]. A Professora Terra relacionou a calor. A 

Professora Fogo: “Esquenta e derrete”[Ef4]. E a Professora Ar brincou: “Muito 

interessante. Parece a menopausa”[risos][Ef4], fazendo analogia com o calor. 

 Em um tom descontraído, a partir das leituras e discussões sobre os acordos e 

conferências sobre meio ambiente, a Professora Sociedade apontou:  

Quando fala desses países, trabalhando com ciências na EJA, EUA são o país 
mais rico e ele é o principal que não assina o trato que eles têm. Não assina 
de jeito nenhum. E os que assinam também não cumprem. Fica no papel, 
mas eles mostram para os outros que têm uma disposição para discutir pelo 
menos. E são os que mais produzem [Ef4] 
 

A Professora Fogo reforçou a informação dizendo: “Ele e a China. Mas no 

último encontro que teve, eles se dispuseram tanto os EUA como a China. Foi em 

2015”[Ef4]. 

Ainda no [Ef4] a Professora Fogo referiu-se à COP 21 em 2015, a vigésima 

primeira conferência sobre o clima, uma discussão sobre toda essa problemática que 

nós estamos vivenciando sobre o aquecimento global. Outros momentos importantes 

foram o protocolo de Kyoto (1998), porque os países assinaram o acordo para reduzir 

a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. O problema é que nem todos 
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assinaram e nem todos assumiram. Teve também a Convenção das Nações Unidas 

sobre as mudanças climáticas no Rio de Janeiro em 92, Eco-92. 

A Professora Ambiente não sabia que o AG não é um efeito novo. “No nosso 

pensamento que era uma coisa nova, mas só que não é nova, já vem acontecendo 

antes”[Ef4]. Destacou também as preocupações com esse fenômeno a criação do 

painel intergovernamental sobre MC. A Professora Ambiente retomou: “Então isso aí 

a gente não estava por dentro desse painel intergovernamental”[Ef4]. A Professora 

Água explicou que “são cientistas né, que se reúnem de toda parte do mundo para 

discutir e monitorar as variações climáticas”[Ef4]. 

As professoras apresentaram a síntese das partes do artigo e as concepções dos 

estudantes sobre AG.  Ficou evidente mais uma vez que o docente também precisa 

desse auxílio, porque, às vezes, ele deixa de falar sobre o assunto porque não tem 

segurança. Foi sinalizado pelas professoras que os estudantes da pesquisa do artigo 

lido saíram de uma ideia superficial para um pouco mais aprofundada. Diante disso, 

lançamos a pergunta para o grupo: E nós? O que a gente diz de AG e efeito estufa? 

Dá para fazer a diferença? O que seria o efeito estufa? A partir daí, algumas 

professoras apresentaram seus conceitos. 

Professora Fogo:  

É o aquecimento necessário. Ele agora está desequilibrado, mas é o 
necessário para a existência e para a movimentação da vida no planeta. 
Agora o AG é a intensificação, o aumento do efeito estufa [Ef4]. 

 

Professora Sociedade: “É o efeito que mantém os seres vivos. É a função para 

existência do ser vivo” [Ef4]. 

Professora Terra: “É algo que precisa estar no planeta. O AG é o aquecimento 

do globo terrestre” [Ef4]. 

Professora Sociedade: “Uma das consequências é o descongelamento das 

geleiras. A poluição é uma das causas. Se não existisse o efeito estufa, era menos dois 

graus Celsius” [Ef4]. 

Professora Fogo exemplificou: 

Se nós vivéssemos naquele planeta mais distante do sol, não viveríamos, 
nem tão pouco o planeta muito próximo do sol, então nós estamos numa 
incidência de sol que permite que a gente viva numa temperatura favorável 
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à nossa sobrevivência. Mas como a gente está tirando aquilo que protege o 
nosso planeta, então incidência do calor está intensificando e aí o AG [Ef4]. 

 

Professora Terra: “Os raios solares estão sem ser filtrados, certo? É como se 

fosse uma peneira e essa peneira está se abrindo” [Ef4]. 

Professora Sociedade: 

Quando a gente veste uma roupa preta, a gente sente mais calor, porque 
absorve, mas não reflete. Então o efeito estufa absorve os raios e traz de uma 
maneira que a gente aguente, e segura a parte ruim para não vir p a gente, 
mas como esse efeito está intensificando, os raios estão vindos com mais 
intensidade [Ef4]. 

 

Esta discussão sobre o AG, o que é o efeito estufa foi pertinente porque, 

inicialmente, houve certa insegurança de algumas professoras participantes ao 

responderem e outras não responderam, por isso, foi ressaltado que ao ir para a sala 

de aula, era preciso ter consistência das informações para saber como fazer a 

transposição didática desses assuntos. Ou seja, levar para o estudante os assuntos 

numa linguagem didática de modo que ele compreenda a linguagem científica, o 

conhecimento científico. Para refletir indagamos: Conseguiríamos transpor esses 

conhecimentos para os estudantes?  

Alguns vídeos sobre Mudanças Climáticas, como o do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), e o do Greenpeace, “Mudanças do clima, mudanças de 

vida”, foram exibidos para maiores esclarecimentos dos equívocos conceituais sobre 

o assunto, além da leitura e discussão de mais um texto: “Um estudo exploratório 

sobre as noções de alunos e professores do ensino médio em relação ao aquecimento 

global” (TAMANDARÉ, et al., 2010). A dinâmica foi de síntese das ideias exploradas 

sobre o tema: O que eu já sabia? O que eu não sabia? O que foi acrescentado? 

A Professora Fogo referindo-se ainda aos acordos: 
  

É que aí fica todo mundo esperando que vá sair uma novidade e aí depois 
eles conversam, conversam, debate, debate e não sai nada. Na do ano 
passado mesmo, foi aquela muvuca assim, né? Jornalistas de vários países, 
pesquisadores, a mídia em cima esperando, vai sair um negócio assim [Ef5].  

 

Professora Sociedade:  

Aí interessante, como falou aí da mídia, a mídia foca isso aí que eles que 
organizam que vão fazer algo. Aí a população fica inteira esperando por isso 
e na realidade não acontece. E nem é só isso que tem que fazer [Ef5].  
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O diálogo das professoras Fogo e Sociedade tentou mostrar como um 

problema que é de todos, às vezes, da forma como a mídia enfoca leva a população a 

achar que só os envolvidos nessas reuniões e conferências são os responsáveis por 

solucionar o problema. Segundo Júlio Ottoboni (2016, p. 1): 

Há um latente analfabetismo ambiental e científico – que não é 
exclusividade brasileira – fundamental para que os barbarismos da 
antropização no meio ambiente natural acabem mitigados pela própria 
mídia ao apresentar soluções individuais, de pequeno alcance. A resposta 
inconsciente – ou mesmo consciente – é simplória e indolente:  já existe gente 
trabalhando nesta mudança planetária. Como se isso aplacasse a culpa e, 
principalmente, a inoperância de grande parte da sociedade.[...] A situação 
piora se isso mexer com algum interesse particular ou com a alteração do 
status quo do indivíduo. Vivemos a dicotomia do “precisamos mudar, mas, 
por favor, não altere nada”. 
 

Professora Fogo: 

Agora teve muita internação, agora não, né? Que tem assim aquele boom 
assim, né? De Zika e Chikungunha e Dengue, tudo junto. Aí, por exemplo, 
você vai assim na Band, Datena e vai na Record e você vê Marcelo. Então 
eles ficam o tempo todo falando dos governos estaduais e do governo 
federal que não faz nada, que por que que as pessoas estão lá. Eles vão 
falando tanto assim, que as pessoas vão e reproduzem aquilo. Acaba com os 
prefeitos, com o governadores, no caso da presidenta, como se eles tivessem 
de vir conversar com os mosquitos, ir na casa de cada um e falar: Ei, 
mosquito, por favor, não faça isso! [Ef5] 

 

Professora Terra:  

Por isso, eu falo que a conscientização não faz efeito mais não. Teria que 
lavar o nosso cérebro [risos], lavar pra não deixar nada sujo. Pra gente 
colocar na cabeça, incorporar as coisas, porque assim, propaganda na 
televisão, nos jornais, nas escolas e você sai e você chega na primeira esquina 
tem uma pessoa jogando um vaso, lixo a céu aberto à vontade. Então assim, 
o ser humano não tá mais assim com aquela consciência. [Ef5] 

 

A professora Terra falou que o texto estudado sinalizou que apenas um 

professor não abordava questões ambientais em suas aulas. Perguntamos: E vocês 

abordam? O diálogo abaixo elucidou tanto posicionamentos sobre a prática 

pedagógica relacionada ao tema quanto referente ao risco de não ser tratado na 

escola, tendo em vista o desenvolvimento do trabalho se dá de forma transversal. 

Professora Fogo respondeu:  

Eu abordo. Assim, na sala de aula é bom porque a maioria são crianças e são 
fáceis de oralidade. Então, a gente trabalha um conteúdo, e o menino chega e 
fala assim: Ei, professora eu fui fazer uma caminhada com minha avó e aí 
quando a gente chegou, e tava, de certo modo em tal lugar, na casa de fulano 
tem pneu que eu vi lá. Então tudo isso é porque eles já assimilaram 
determinados conteúdos. [Ef5] 
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Professora Terra:  

A depender do assunto sim, a gente traz para a sala de aula,  problemas 
ambientais. De certa forma, eles não falam porque não são ouvidos. Se 
falarem, levam xingamentos, reclamações..., mas lá no consciente deles, eles 
pensam: Pôxa, a professora falou sobre aquilo. [Ef5] 

 

Professora Sociedade:  

 

E a gente precisa estar abordando com cuidado porque as vezes cria uma 
certa divergência. Por exemplo, a gente estava falando sobre desmatamento 
na sala, aí tinha alunos que são envolvidos nessa questão, mas que tava na 
discussão e você tem que mostrar que não é correto da maneira como fazem 
[risos]. [Ef5] 

 

Professora Terra: “Na verdade não tem uma disciplina específica que trata 

sobre essa problemática”. [Ef5] 

Professora Fogo: “Mas aí, eles pegam e utilizam o argumento 
da transversalidade, né? Ah, é um tema transversal. A gente vai 
tratando...” [Ef5]. 

Professora Terra:  

 

Alguns professores enfocam os problemas ambientais em várias ocasiões, 
independente da série. Trata o PCN relacionado a meio ambiente, tratados 
de forma transversal. [Ef5] 

 

Professora Fogo:  

 

Pois é, mas aí no caso é, acaba criando uma certa irresponsabilidade, 
[...]Eu penso que deva fazer parte do planejamento, não precisa ser 
uma disciplina, mas no planejamento tem que focar essa questão. 
[Ef5] 
  

 

Há a necessidade do conhecimento sobre os conteúdos para não cometer 

equívocos conceituais como foi observado na pesquisa. 

Professora Terra disse: “Às vezes, as pessoas falam muito do efeito estufa que 

está causando problemas e esquece do AG. Se foi passado na sala de aula isso, ele vai 

reproduzir isso”[Ef5]. 

Professora Sociedade: “Só fala que ele é nocivo para a terra”[Ef5]. 

Professora Água:  

É porque tudo foi feito no equilíbrio. Quem faz, quem causa esses 
desequilíbrios somos nós. Se o efeito estufa, tudo acontecer ali dentro da, 
né... do equilíbrio, ele não vai causar nenhum dano.[Ef5] 
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Vimos que é preciso mostrar quais as ações humanas impactam nesses efeitos, 

nesses gases de efeito estufa. Por exemplo, analisar como a região em que a escola é 

localizada contribui para intensificação desse efeito, por exemplo, o desmatamento, 

queimadas, etc. Assim, tanto professores quanto estudantes vão construindo 

conceitos a partir de espaços formais ou não formais, pois muitos conceitos já vêm 

construídos dos ambientes onde ele convive. 

A Professora Terra: “Mas o aluno confia muito no que o professor diz”. E 

depois sinalizou uma situação exposta no documentário “Mudanças do clima, 

mudanças de vida”: 

Interessante que quando ele fala dessa mudança de vida não é só o ser 
humano que sofre com isso, os animais no seu habitat e muitos chegam a 
morrer, outros vão para outros lugares, como os pássaros, por exemplo, em 
busca de alimento e abrigo. Interfere em todo o ecossistema. [Ef5] 

 

Professora Sociedade:  

 

quando fala em falta de água, eu me lembro do primeiro Despertar mesmo, 
que foi uma semana inteira, foi a primeira vez que eu vi a Carta da água, né? 
Que fala da situação das pessoas se banharem com óleo que é chocante, e 
tem muita gente que não tem essa noção, né, hoje. Não tem acesso a essas 
informações. [Ef5] 
 

Quando tratou da água houve risos e comentários. O assunto era polêmico, 

por causa do problema da água no povoado. 

Sintetizando o estudo sobre Aquecimento global e efeito estufa, a Professora 

Fogo concluiu: 

 Enquanto o efeito estufa é um fenômeno natural, o aquecimento da 
temperatura da terra necessário para manter em condições ideais para  a 
sobrevivência dos seres vivos, o aquecimento global é o aumento da 
temperatura da superfície da Terra através da emissão de gases carbono, 
metano e etc., fruto do desmatamento, da queima de combustíveis fósseis. O 
gás de efeito estufa que contribui para o AG. [Ef5] 

 

Diante das discussões, evidenciamos que a região da Amazônia, por exemplo, 

sofre muito com o desmatamento e essa perda da vegetação propicia o aumento da 

temperatura e a degradação do poder hídrico também da região e o ambiente fica 

vulnerável ao fogo e a queimada. Isso faz com que aumente o AG. Onde há uma 

grande quantidade de vegetação, há uma liberação maior de água que vai permitir a 

chuva. 



 
 

188 
 

 O Professor Dr. Ricardo Jucá Chagas fez alguns comentários em sua visita e 

contribuição à formação, sobre os problemas ambientais na região onde a escola 

pesquisada fica localizada, evidenciando que há uma falta absoluta de conhecimento 

de como o ecossistema funciona, justamente por causa da retirada da vegetação 

nativa para a construção de barragens, pastos ou outras atividades agrícolas.  

Com efeito, é preciso manter a fisiologia do ecossistema para manter a água e 

a biodiversidade. Além disso, ele chamou a atenção para o conhecimento de 

conceitos fundamentais de funcionamento dos ecossistemas e reforçou a importância 

da criança entender isso desde cedo. Entender atitudes positivas ou não e o porquê.  

. Professora Sociedade: 

A gente que tá aqui no ambiente que a gente sabe que a maioria dos pais dos 
alunos são agricultores, então quando a gente incentiva o pequeno, a gente 
planta aquela semente, é lógico que eles vão passar para os pais, porque já 
são adultos, formados, mas eles podem também ouvir os filhos falarem e se 
conscientizarem também. A partir daí, a gente tá atingindo também não só 
os alunos, mas a população em geral. [Ef7] 

 

A Professora Dra. Lílian Boccardo ao ouvir os depoimentos das professoras 

sobre algumas atitudes positivas das crianças em relação ao meio ambiente, destacou 

a responsabilidade nossa de professores quando estamos falando para uma criança. 

Esta situação só nos encaminha para a necessidade de buscar subsídios para a prática 

pedagógica.  

Nesse mesmo encontro o Professor Dr. Ricardo Jucá Chagas fez uma pergunta 

para as professoras: “Os problemas ambientais surgem a todo o momento. De onde 

vêm as informações que vocês vão usar para poder lidar com essas novidades dentro 

da sala de aula? De onde vocês pegam informações básicas sobre Ecologia? [...]. Se 

alguém surge com um problema novo: Ah professor, eu quero saber se o mosquito 

da dengue está relacionado com as mudanças climáticas, você pode dizer eu vou 

pesquisar e depois te dou a resposta. Vocês vão buscar onde essa informação? Como 

vocês vão tentar responder a essa pergunta?” [Ef7]. 

A Professora Fogo expôs a realidade local e respondeu assim:  

Aqui o acervo de livros ainda é pequeno e o nosso acervo é antigo. Então, 
nós não temos assim, novidades. A nossa recorrência aqui é a internet.  E aí, 
nesse caso, relacionado especificamente sobre o meio ambiente e essas 
questões, a gente procura aqueles sites que tem uma certa garantia, assim 
pelas defesas que faz, a gente vai recorrer aquele site. Então, vai lá no wwf, 



 
 

189 
 

pra poder saber. A gente recorre a isso, agora como vocês falaram, é... a 
formação de pedagogo. No curso de pedagogia não é oferecido de uma 
forma assim, substancial, conteúdos sobre isso. Não, não é. Os livros 
didáticos, eles vem, mas é lógico, o livro de professor ainda tem anexo que 
permite a gente... e eles oferecem referências bibliográficas. Muitas vezes, a 
gente não tem o material, mas aí oferece referências de sites, aí a gente 
recorre aos sites referentes aos assuntos que a gente tá estudando como meio 
ambiente, ecologia, essas questões. Então é o que nós temos. E assim, desde 
que a internet chegou até nós, ela tem sido a nossa salvação aqui. [Ef7] 

 

A Professora Fogo continuou falando sobre a ênfase em outras áreas em 

detrimento das questões ambientais: 

[...] É, como ser professor exige uma série de atividades, de estudos, de uma 
série de coisas, às vezes, a gente também, não é que a gente menospreza, mas 
aquilo que, por exemplo, a gente trabalha com alfabetização nas séries iniciais, então 
o que nós queremos o intuito nosso é de fazer com que as crianças consigam ler e 
escrever, entendeu? Esse é nosso intuito primeiro. Então, às vezes, a gente vai 
investigar aquilo que tem a ver com isso, entende? É a questão do 
utilitarismo, né? Porque é o que vai ser mais útil no momento. [...], então 
pesquisar, assim métodos, técnicas, recursos que vai me ajudar nesse 
aspecto. Então muitas vezes, a gente vai e deixa numa sequência de 
prioridades, essa temática, às vezes, a gente deixa pra depois, e quando a 
criança faz as perguntas, muitas vezes, a gente não tem o conhecimento. 
(Grifo nosso) [Ef7]. 

 

O depoimento da professora Fogo deixou claro, mais uma vez, como o 

investimento em formações para as áreas da Linguagem e da Matemática, 

importantes para alfabetizar letrando e alfabetizar matematizando ocupam quase 

toda a rotina de trabalho das professoras, afinal, elas se sentem responsáveis por 

garantir a aprendizagem dos estudantes e pelo retorno que precisam dar às 

propostas supracitadas.  

Aproveitamos o encontro para solicitar das participantes que expusessem suas 

dúvidas, caso tivessem, sobre alguns conteúdos de Ecologia, pois o Professor Dr. 

Ricardo Jucá Chagas, da área, poderia contribuir nesse processo formativo.  

Observamos que professoras têm que se atualizar porque a questão ambiental 

é uma questão do cidadão, não é uma questão individual, é uma questão de todo 

mundo. Por isso, precisam ter acesso e dominar os conceitos científicos, as 

informações. Ficou evidente que elas necessitam ampliar os conhecimentos sobre o 

assunto. 
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Diante das indagações dos Professores visitantes acima referidos e das 

informações que se configuraram como novas para as participantes, a Professora 

Fogo desabafou: “Vou estudar, vou estudar. Prometo que vou estudar”. [Ef7] 

Notamos também que não eram informações novas, mas conhecimentos que 

foram apresentados a elas de forma distorcida, como o exemplo sobre o esqueleto 

dos animais, que a professora Lílian apresentou. Perguntou qual (is) dos animais 

citados por ela tinha(m) esqueleto e deu três opções, cavalo, lesma e aranha. 

Unanimemente, responderam cavalo. A professora, depois de toda uma 

problematização sobre as respostas, respondeu que todos tinham esqueleto e 

apresentou alguns tipos. 

Esse fato evidenciou a carência de conhecimentos do grupo. Sendo assim, 

procurar saber mais, estudando, pesquisando, aproveitando as oportunidades com 

pessoas, esclarecer dúvidas, para não perpetuar informações equivocadas que os 

livros trazem ou é ensinado nas aulas. 

 Ainda no encontro a Professora Fogo indagou sobre uma informação que ela 

havia lido no livro: 

Então..., eu tenho uma pergunta pra fazer aqui. Eu li um texto e lá tinha uma 

imagem de Los Angeles e tava escrito assim: Los Angeles pode ser um 

ecossistema, mas não um bioma. Como assim? [Risos].[Ef7] 

 

O Professor Dr. Ricardo respondeu à pergunta: 

Ecossistema, na verdade tudo que você tem uma parte física e uma parte 
viva que envolve os animais, as plantas que compõem esse conjunto, isso 
pode ser chamado de ecossistema, uma gota d'água pode ser um 
ecossistema, o vaso de planta da nossa casa é um ecossistema, nós somos um 
ecossistema, nós temos pelo menos seis células não humanas no corpo para 
cada célula humana que temos, nós somos muito mais não humanos do que 
humanos, se for pensar em termos numéricos. Agora, o bioma não. O bioma 
tem uma distribuição geográfica, uma composição florística que dá um perfil 
pra ele. Por exemplo, a mata atlântica, ela tem a característica de ser uma 
floresta úmida, litorânea, ela é composta por uma floresta que a gente chama 
de ombrófila, porque é uma floresta que tem árvores grandes e formam 
aquele sombreamento, árvores de grande porte. Então, tem toda uma..., que 
a gente chama de fitofisionomia que caracteriza a mata atlântica. Ela é muito 
mais caracterizada pelas plantas do que pelos animais, embora a gente tenha 
os endemismos, animais que só vivem na mata atlântica e em nenhum outro 
lugar, mas isso não é suficiente para caracterizar um bioma. Porque se usa 
mais as plantas do que os animais? Porque as plantas não se movem, os 
animais se locomovem, por exemplo, a onça parda você poder encontrar na 
mata atlântica, na Amazônia, no cerrado, na caatinga, nos pampas. É o 
animal que se desloca por esses ecossistemas [...] 
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Agora tem tipo de planta que só tem na mata atlântica, pitangueira. Isso 
aqui é um ecossistema. Tudo que tem uma composição, uma comunidade 
animal, uma vegetal, dentro de um sistema físico pode ser um ecossistema. 
Agora o bioma ele já tem características próprias e definidas. Aqui é uma 
caatinga, o que é uma floresta amazônica, o que é um cerrado, o que é um 
pantanal, o que é um campo sulino, o que é uma tundra, uma floresta boreal, 
[...]. A maior floresta do planeta não é a Amazônia é a floresta boreal e nem 
tem noção de como ela se estrutura. [Ef7] 

 

Além de esclarecer a dúvida da Professora Fogo e parabenizá-la pela 

preocupação e interesse em fazer o questionamento, o Professor Dr. Ricardo Jucá 

falou das possibilidades de desenvolver um trabalho com ecossistema que pode ser 

feito dentro da escola, por exemplo, um aquário, um terrário, um vaso de plantas, 

além de trilhas ecológicas, já que a escola fica situada numa região de mata atlântica. 

Nesse sentido, a Professora Lílian Boccardo sugeriu que fossem introduzidos 

nas aulas sobre animais, aqueles que ocorram na região, como a abelha Itiúba, que é 

uma abelha sem ferrão, indígena e que dá nome ao povoado. Além disso, pode 

explorar animais e plantas que tenham um significado local.   

Essas sugestões corroboraram com o que Capra (2006) trata sobre os endereços 

ecológicos, que pode ser uma horta, pode ser um jardim, o quintal de casa, pode ser 

um aquário, pode ser a fazenda, pode ser uma trilha. São lugares de referências para 

os estudantes, possíveis de serem usados para alfabetizar ecologicamente. São 

atividades enriquecedoras e com grandes possibilidades de alfabetização. 

Todas essas discussões em debate também mostraram que um trabalho dentro 

da perspectiva da AE pode ser desenvolvido também por meio do viés da tradição, 

que é o resgate de valores, conhecimentos, saberes populares, do saber local, porque 

muitas vezes, é restringida a plantas, a árvores, a horta. Esse aspecto foi sinalizado na 

formação, para que o grupo percebesse como explorar outros meios para alfabetizar 

ecologicamente.  

 O que se observou é que os saberes tradicionais, saberes do povo local 

também podem ser uma ferramenta de uso para a aprendizagem e de AE. Inclusive, 

Capra e colaboradores (2006), no livro “Alfabetização Ecológica: a educação das 

crianças para um mundo sustentável” mostram experiências de uma tribo indígena. 

Eles buscam o conhecimento indígena para entender a ligação do povo com a 

natureza. É uma forma de aprender com eles como lidar com a natureza de forma 
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sustentável, porque eles sobrevivem sem esgotar tudo o que têm, além do cuidado, o 

respeito e da relação com o meio ambiente.  

Outro tema discutido na formação foi sobre Pegada ecológica, tendo em vista 

que nas entrevistas as professoras participantes disseram desconhecer. Essa 

discussão tratava sobre como nossas pegadas ecológicas estão interferindo no 

funcionamento da terra. 

Quanto ao conceito de Pegada ecológica está relacionado à avaliação do 

impacto no Planeta das escolhas que fazemos no nosso dia-a-dia, do que 

consumimos e dos resíduos que geramos. Segundo, a Organização não 

governamental (ONG) WWF-Brasil, a pegada ecológica serve para ajudar a avaliar a 

quantidade de recursos da natureza que utilizamos para manter o nosso estilo de 

vida. 

Dentro deste ponto, abordamos também sobre sustentabilidade. Ou seja, a 

capacidade dos sistemas naturais da Terra conseguir sustentar a partir do que eles 

próprios produzem. O problema é que nós estamos vendo o excesso da retirada dos 

recursos naturais o que tem feito com que o nosso planeta não suporte mais esse 

nosso modelo de convivência com o meio ambiente. Assim, a expressão pegada 

ecológica é uma espécie de avaliação: Como é que eu estou? Qual a minha relação 

com o ambiente? De que forma as minhas atitudes impactam nessa pegada 

ecológica? O teste da pegada ecológica possibilita medir a nossa pegada individual, a 

das cidades, do país. A nossa pegada é avaliada em cinco tópicos: água, energia, 

consumo e descarte e o transporte. 

O fato é que o ser humano tem extraído muito rapidamente os recursos e a 

natureza não dá conta de repor na mesma intensidade. Precisa de tempo para 

recompor, isso significa recuperar para produzir e manter a estabilidade, porque 

senão não dará conta de suprir aquilo que nós consumimos. 

Desse modo, é necessário repensar sobre nossas atitudes. Entretanto, é difícil 

tratar dessas questões por causa das nossas incoerências, precisamos fazer 

autoavaliação, por exemplo, em relação ao consumo, porque algumas atitudes nossas 

precisam ser mudadas se, de fato, desejarmos viver em uma comunidade 

sustentável. 
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Esses aspectos demonstraram que para alfabetizar ecologicamente, é 

importante também mostrar toda a cadeia produtiva dos produtos que são 

consumidos pelos indivíduos. Mostrar todo processo que vai desde a produção 

inicial, a extração dos recursos naturais, até ele chegar aos nossos lares para 

utilizarmos, pois o aluno vê o produto final e acha que é apenas aquilo ali, 

esquecendo-se ainda do descarte que vai ser dado para aquele resíduo.  

A Professora Terra:  

Às vezes, quando a gente fala pro menino assim, olha a água pode acabar. 
Aí ele diz: Mas a gente chupa cana e toma água de coco. E pra molhar a 
planta e pra vir o coco? Pra molhar a cana, pra crescer pra você chupar, vai 
ser com o quê? Aí é que eles vão ter a noção da importância da água, então 
uma coisa vai puxando outra. [Ef6] 

 
Assim, as informações devem vir desde cedo para que se compreenda como as 

coisas são processadas pra que se tenha a ideia de que é preciso fazer diferente e 

perceber que as ações individuais estão impactando de forma negativa no planeta. 

Às vezes, a compreensão chega tardiamente, quando muita coisa já foi feita. 

 A Professora Água trouxe o posicionamento referente ao processo de 

alfabetização do indivíduo adulto: “E depois a pessoa já tem aquela formação, pra 

mudar é mais difícil. Pode haver mudança, mas tem mais resistência”. [Ef6] 

 A agricultura orgânica também foi um ponto de discussão nos encontros 

porque as professoras apontaram a situação do uso de agrotóxicos na região. Então, 

discutimos sobre a importância e os benefícios dos produtos orgânicos.   

Nesse aspecto, a Professora Fogo lembrou a votação no impeachment da ex-

presidenta Dilma Rousseff em 2016 e a defesa dos políticos em relação ao 

agronegócio.  

Você viu na votação, que o pessoal apareceu lá com as plaquinhas de 
agronegócio? Então, quando alguns deputados iriam votar eles tavam com a 
plaquinha de agronegócio, quer dizer, é uma defesa dos grandes 
agricultores, entendeu? [Ef6] 
 

Ainda sobre o processo de impeachment, ficou claro que era um assunto a ser 

tratado em sala de aula, porque as informações que as crianças traziam para a sala de 

aula demonstravam que a população não conhecia como se dava o processo e elas 

reproduziam os discursos.  
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Em seguida, as demais professoras refletiram sobre a situação do agrotóxico 

no município. A Professora Água disse: “[...] mexer com isso em Jaguaquara, por 

exemplo, vai mexer com a base econômica da cidade”. [Ef6] 

Professora Terra: “Até a chuva de Jaguaquara já está comprometida”. [Ef6] 

Professora Fogo: “É porque tem vários interesses”. [Ef6] 

Professora Terra: “Tem as questões econômicas... são investimentos muito 

altos”. [Ef6] 

Professora Fogo: “Imagine isso aí no Brasil, a gente falar assim, a partir de hoje 

não vai mais ter nenhum tipo de aplicação de agrotóxico, por exemplo. Imagine 

quantas empresas... Nossa senhora!”. [Ef6] 

Professora Água: “O impacto que vai criar nisso. Para tentar reverter isso, uma 

das opções seria a agricultura orgânica, para diminuir a nossa pegada referente à 

alimentação, só que para isso, precisaria de tempo...” [Ef6] 

Professora Terra: 

É muito trabalhosa e eles não querem plantar para cultivar com quinze vinte 
dias, quer plantar pra cultivar logo. E assim, o tamanho e a qualidade, 
porque você sabe que fica menor... [Ef6] 

 

Professora Água:  

O professor deu até a dica pra gente, que o nosso maior erro é que quando 
chega na feira e só quer os produtos maiores, nas frutas maiores, nas folhas 
bem viçosas e aquela ali, todo o risco é aquela ali.[Ef6] 

 

A Professora Fogo retornou à discussão sobre alfabetizar ecologicamente:  

a gente para trabalhar com as crianças precisa que elas tenham contato com 
a coisa concreta para elas poderem ver, experimentar, sentir, degustar. 
Assim, usar todos os sentidos para ela poder se comprometer com 
aquilo.[...]a gente pode pensar outras possibilidades para poder fomentar na 
criança essa questão da interação com os organismos.[Ef6] 

 

Quanto a esse aspecto, Capra (2003) ao tratar da aprendizagem assegura que 

não basta trabalhar com as crianças só através da cognição. Precisa trabalhar a 

emoção, tocar, sensibilizar. Promover o encontro da emoção e da cognição de forma 

interativa. As interações sociais são importantes para o desenvolvimento da 

sustentabilidade ecológica. 
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Duas situações que as professoras Fogo e Água contaram que mostraram o 

processo de interação ecológica e que reforçou a compreensão do pensamento 

sistêmico:  

Lá na região do Mato Grosso da Amazônia, o pessoal tava com muita 
dificuldade porque tavam matando muito jacarés e aí tem um peixe lá que 
aumentou a população enormemente e muitos pescadores não tavam 
conseguindo pescar os outros peixes porque esse peixe tava acabando com 
os outros peixes. [...] era uma convivência normal[...] onde várias espécies de 
peixes  estavam entrando em extinção por causa que tinha um peixe que não 
tava tendo jacaré para comê-lo e ele tava comendo os outros peixes. [Ef6] 

 

Professora Terra: “Não acaba a espécie com o predador. Mas se tirar o 

predador ele aumenta e as outras espécies ficam ameaçadas”. 

Professora Água:  

Tem um livrinho que a gente trabalha: “Matar sapo dá azar”. Que quando 
eu vou trabalhar essas questões com os meninos eu já gosto de ler ele 
primeiramente, porque a historinha conta o seguinte: um casal de idosos se 
aposenta e compra um sítio e vai para o sítio. Quando chega lá tem uns 
sapos, né? Aí ele chama o caseiro e pede para matar todos os sapos, acabar 
porque tem medo de sapo. Aí o caseiro vai e fala: Matar sapo dá azar. [...]. 
Não, mas tem que acabar. Quando acaba com os sapos [risos] vem o 
mosquito e aí eles não conseguem mais ficar lá por causa de tantos insetos. 
Aí o caseiro olha para ele e dizia: Eu não falei que matar sapo dá azar? Vocês 
não disseram que gente da roça não sabia de nada? Aí eles acabam tendo 
que abandonar o sítio e voltar para a cidade. [Ef6] 

 

Sobre as interações, Begon, et al. (2007) dizem que todo indivíduo pode mudar 

o seu ambiente com suas atividades, seja na alteração das condições do lugar, como 

na adição ou subtração de recursos do ambiente, além disso, há a interação quando 

os indivíduos influenciam na vida dos outros. 

Assim, o estabelecimento das relações descritas acima pelas professoras, 

apresentam conceitos da ecologia relacionados às interações entre os seres vivos, 

nesses casos, entre animais. As falas das professoras Fogo e Terra evidenciam a 

interação “em termos da dinâmica de populações do predador e da presa” (BEGON, 

et al., 2007, p.223).  

 A Professora Água também apresentou uma situação numa linguagem muito 

próxima do universo das crianças, a linguagem literária, que favorece o 

entendimento das relações entre os organismos e a compreensão da função ecológica 

dos insetos. Podemos destacar também como é possível trabalhar com as diversas 

linguagens para se tratar dessas questões. Revelou também que o professor precisa 
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desenvolver o olhar crítico e sensível para as possibilidades que os materiais 

disponíveis na escola possam subsidiar as suas ações pedagógicas.  

Esses depoimentos mostraram como a Alfabetização Ecológica vai além do 

conhecimento da problemática ambiental do ponto de vista social, pois a 

compreensão de como se processa os fenômenos é importante. 

Professora Terra: 

[...] o significado da palavra Ecologia, já diz isso. Que a ecologia é o estudo 
de como a casa terra funciona. Aí, ele traz isso aí para as relações que 
interligam todos os moradores da casa terra. [Ef6] 
 

Notamos que dentre os princípios da alfabetização ecológica propostas por 

Capra (1993), os princípios da interdependência, sustentabilidade e associação estão 

presentes nas falas das professoras colaboradoras da pesquisa, por meio dos 

exemplos citados por elas. Além disso, há a preocupação com a preservação, 

conservação dos recursos naturais para a sobrevivência, que também fica 

evidenciada na preocupação para que os estudantes compreendam essa relação 

cíclica que há na natureza. 

 Houve alguns momentos da formação que foi de denúncia, de crítica que 

perpassaram por todas as etapas da pesquisa de intervenção. Esses períodos 

elucidaram a importância do papel político que o profissional precisa desenvolver 

frente às dificuldades ou situações emergidas no cotidiano, seja no ambiente escolar 

ou externo a ele.  

Transpareceu assim, a necessidade de ampliar as discussões e oportunizar aos 

estudantes reflexões críticas acerca dos contextos a que estão inseridos. A fala da 

Professora Fogo representou um desses momentos em que ela fez uma denúncia de 

um problema da escola e demonstrou como esse posicionamento é estimulado com 

os estudantes em sala de aula. 

Professora Fogo:  

Aproveitando que a diretora está aqui e estamos falando de ações 
sustentáveis, vou falar. Meus meninos quando chegam aqui sempre apagam 
a luz. Então às vezes, eles falam: - Ih, apagou a luz. Eu falo: - Gente que 
necessidade nós temos de estar com a lâmpada acesa se tem sol brilhando 
aí? E agora quando eu retornei e a gente falando dessa questão da economia, 
tem duas meninas aqui na sala que elas são muito sintonizadas, assim, elas 
não têm tramela não, sabe? Tudo o que elas pensam, elas falam. E elas 
falaram assim comigo: - Ei, professora, a senhora veio aqui na escola durante 
as férias? [...] Professora, as lâmpadas da escola ficavam acesas o tempo 
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todo. Elas falaram comigo, porque se a gente começa a falar uma coisa, de  
certa forma, na cabeça de alguém, segura. Aí é uma coisa que quando a 
gente fala de sustentabilidade, assim, às vezes, as pessoas falam que é 
bestagem. Tu acha que vai fazer alguma diferença? Não? Vai fazer, mesmo 
que seja mínima, vai fazer. Assim, seria bom, eu até falei com eles, a gente 
poderia escrever uma carta falando [risos].  Seria uma atividade de 
produção textual que teria um objetivo, porque nos finais de semana elas 
ficam acesas. Assim, eu gosto da picuinha,  porque assim, a gente fala para 
os meninos não deixar acesa,[...]. Aí a gente fala uma coisa e depois faz 
outra. [Ef6] 

 

Outra situação interessante surgida foi a discussão sobre a água do Povoado. 

O diálogo retratou isso, assim como a indignação das professoras sobre o fato de não 

aceitação do tratamento da água pelos moradores. 

Professora Água: 

Eu li aqui "fica evidente a necessidade de educar os futuros cidadãos para 
agirem de modo responsável contribuindo para a conservação do meio 
ambiente no presente e no futuro".[...] Aí eu lembrei agora da Professora 
Terra no dia da reunião da água, quando eu contei pra ela, ela disse assim: 
Eu não vou mais ensinar para os meus meninos.! Porque ela saiu de lá 
indignada porque  é uma coisa que é para o bem da comunidade... [Ef8] 

 

Professora Terra: 

[...] O que eu falei lá na reunião, gente, como é que na sua família tem 
enfermeira, na sua família tem estudante de enfermagem e você diz que a 
água tratada não é importante para a saúde? Então, assim, a minha posição 
não foi que venha ou que não venha água tratada para Itiúba, aí eu falei 
então vamos tirar do currículo escolar saneamento básico e tratamento de 
água. Tem que tirar, porque como eu vou para a sala de aula falar para os 
meus alunos da importância do tratamento da água, da conservação da água 
se vocês não querem na comunidade? Mas tá aí o abaixo assinado, não é 
Professora Fogo? [Ef8] 
 

Professora Fogo:  

[...] Como que eu vou assinar isso, gente? Gente, eu quero que tenha água 
tratada e ainda reclamo que não vai ter esgoto. [...] o que eles argumentam? 
Da renda per capita baixa, aí eu vou e falo assim, né? [risos]: Ô gente, mas a 
gente não acha recurso para outra coisa? Por exemplo, todo mundo não tem 
energia em casa? Faz de tudo pra ter celular, internet, antenas parabólicas, 
moto,carro... [Ef8] 
 
 

Apesar de estarmos discutindo os aspectos ecológico/ambientais, os encontros 

formativos possibilitaram que o aspecto político estivesse presente em todos os 

momentos, como uma forma de superar a visão simplista da atividade docente de 

que é só ministrar aulas. 
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Uma das três razões que Schnetzler (1996, apud ROSA; SCHNETZLER, 2003, 

p. 27) utiliza para justificar a formação continuada é que ela “deve propiciar a 

necessidade de contínuo aprimoramento profissional e de reflexões críticas sobre a 

própria prática pedagógica”. 

Face ao exposto, entendemos que o "pensamento sistêmico é o núcleo 

intelectual da alfabetização ecológica, o arcabouço conceitual que nos permite 

integrar seus vários componentes" (CAPRA, 2003, p. 33). Nós somos um sistema e as 

nossas interferências podem causar desequilíbrios nos ambientes. Consideramos que 

os projetos devem surgir das problemáticas locais. Do mesmo modo como elas 

devem ser abordadas em sala de aula, pois muitas vezes, as informações chegam aos 

estudantes de forma distorcida, descontextualizada.  

Trazer as situações da realidade local enriqueceu e aproximou a AE dos 

professores e consequentemente dos estudantes. Por isso, deve haver a preocupação 

com a formação do sujeito ecológico, entendedor de que ele faz parte desse todo e 

suas interações com o meio implicarão em sua sobrevivência e na das gerações 

futuras. 

Quanto às discussões dessa categoria, tentamos mostrar como essas temáticas, 

assim como, outras questões sociais implicam no trabalho do coordenador 

pedagógico, não como o profissional que vai ditar o que os professores deverão tratar 

ou desenvolver, mas como um articulador, um fomentador de discussões que 

favoreçam tanto para a formação continuada do profissional como para o processo 

ensino-aprendizagem. 

4.3 Desenvolvimento do projeto didático em Alfabetização Ecológica  
 

Esta etapa da pesquisa de intervenção foi o momento da elaboração da 

proposta do projeto que foi aplicado pelas professoras nas salas de aulas com as 

crianças. Ficou subdividida em duas categorias: 

4.3.1 O projeto em construção; 

4.3.2 Aplicação do projeto. 
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4.3.1 Categoria 1: O Projeto em construção 
 

Esta categoria apresentou apenas uma subcategoria, elucidando o processo de 

construção e a caracterização do projeto.  

4.3.1.1 Caracterização e construção coletiva do projeto didático. 

Foi abordado o clima de colaboração no desenvolvimento do projeto ainda nos 

encontros formativos. 

4.3.1.1 Subcategoria 1: Caracterização e construção coletiva do projeto didático 
 

Todo o processo foi elaborado de forma coletiva, com a contribuição das 

participantes da pesquisa. Esse momento convergiu com a elaboração do projeto do 

Programa Despertar, por isso, as professoras decidiram que este projeto também 

seria aplicado para a proposta do referido programa. Sobre o Programa Despertar 

encontraremos informações no capítulo 1, no tópico 1.3 deste trabalho.  

Professora Terra:  

O bom do Despertar é que envolve também a comunidade. [...], aí a gente já 
sabe que pode trazer também para o próprio projeto. Não tem necessidade 
de fazer dois projetos [Ef10]. 

 
Diante da preocupação da Professora Terra, salientamos que no projeto de 

Alfabetização Ecológica o tema seria pensado coletivamente e não seria trazido 

pronto, porque deveria sair das demandas do local. 

Nesse sentido, buscamos  a superação da cisão entre o trabalho intelectual e o 

trabalho manual, Giroux (1997), ou seja, superando a distância entre quem produz e 

quem executa. Esse aspecto é muito importante no processo formativo, pois as 

professoras participantes puderam participar como autoras do processo, assim como, 

o meu papel de coordenadora pesquisa. Éramos produtoras e produtos no processo 

de construção do conhecimento. 

No decorrer das conversas, a Professora Fogo apresentou sua opinião sobre o 

assunto e houve um diálogo entre ela e a Professora Terra referente à elaboração das 

etapas do projeto, tendo como temática o resíduo orgânico e construção de uma 

composteira, como podemos conferir a seguir: 
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Professora Fogo: 

Olha Marli, eu fico pensando que seria uma coisa que envolveria a todos, 
mas só que assim, às vezes, a gente tem que pensar coisas [...], que a gente 
possa concretizar alguma coisa, porque se a gente for ficar assim, aí faz e 
depois nada....o lixo é viável, a gente precisa ter bem claro o que vai fazer, de 
forma que a gente depois concretize numa ação assim que tenha significado, 
que envolva as pessoas , que motive as pessoas, mobilizem as pessoas a 
fazerem alguma coisa. 
 

Professora Terra: “Que venha conscientizar, não. Mobilizar”! 

Professora Fogo:  

Essa questão do lixo, realmente, se a gente anda aqui e olha os arredores, 
meu Deus! A gente fica desesperada da vida [...] Na descida do rio, um lixão, 
na beira da estrada um monte de lixo de pessoas da nossa escola, de pessoas 
que tem conhecimento. É por isso que eu fico com medo da gente ficar 
gastando energia num negócio que depois... O que a gente vai fazer num 
projeto para poder alfabetizar ecologicamente? 
 

Professora Terra:  

E também é assim, se você for pra água, é muito polêmico, um problema 
sério. Agora tá fazendo outro abaixo assinado que é para trazer de lá das 
banda... Eles querem encanar por conta própria, particular. [...] de lá daquela 
serra, são seis quilômetros. Cada vara de cano custa setenta e poucos reais. 
Vai continuar sem ser água tratada, mas eles querem trazer. Aí você ver, a 
gente vai mexer numa polêmica dessa... 

 
Professora Fogo:  

A primeira atividade seria um experimento na sala. Quando você falou eu 
pensei nisso. Se a gente conseguisse fazer, não só poderíamos usar na 
própria escola e também distribuir para quem produz alguma coisa. 
 

Professora Terra: “Depois vai mostrando passo a passo como acontece. É uma 

ação concreta”.  

Professora Fogo: “O lixão é atrás do posto de saúde”. 

Professora Terra: “Acho que o chorume ainda vai para o fundo do posto 

[risos]. Queima o lixo. Eles coletavam papelão”. 

Professora Fogo:  

Eu não sei como é Jequié, mas em outros lugares, o pessoal comprava. Tem 
lugares que compra. A gente ensacolava e vendia. Assim, eu fico com medo 
desse negócio de ser orgânico porque o que a gente for colocar muitas vezes 
vem do inorgânico, né? Por exemplo, se a gente colocar cascas de banana, aí 
as bananas tem do trem de crescimento, não é orgânico, então não sei se 
comprariam, tem os critérios,  mas têm outras pessoas que vendem flores, 
plantas ornamentais , aí já utilizam, né? Aí, a gente já teria que recorrer a 
esses terceiros. Aí passaríamos um tempo vendendo baratinho para que os 
meninos vissem que é possível. 
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 No diálogo entre as duas professoras há momentos em que se percebem 

aspectos relacionados à preocupação com o trabalho a ser desenvolvido e também 

sinais de denúncia da realidade. Isso fica evidente quando tratam do local onde o lixo 

é descartado no povoado, do mesmo modo como a água sem tratamento é 

evidenciado. Na seção anterior, analisando os encontros formativos, é possível 

observar os posicionamentos das professoras sobre essas questões da comunidade e 

que refletem no trabalho em sala de aula. Outra preocupação nítida é quanto ao uso 

de agrotóxico nas plantações. 

 Essas inquietações das docentes, assim como outras, perceptíveis ao longo 

deste trabalho indicam-nos sinais do que Giroux (1997) propõe de tornar o político 

mais pedagógico, porque as professoras trouxeram para o contexto pedagógico 

demandas políticas e isso foi posto na sala de aula com os estudantes, no sentido de 

despertar o senso crítico para as problemáticas locais, como podemos observar no 

depoimento da Professora Fogo:  

Justamente, o que estou pensando, dentro da Alfabetização Ecológica, 
[...]vamos dizer assim, como posso dizer... é a vanguarda, que é a 
Alfabetização Ecológica,mas dentro dessa temática macro que é o lixo, [...], 
eu tô pensando na compostagem, entendeu? Aí, então como eu tô pensando 
a compostagem é...então a situação lixão [risos] da Itiúba é muito mais 
ampla do que uma compostagem. Quer dizer, eu vou dizer pros meninos 
assim,[..] o meu objetivo final é que eles compreendam que de todo lixo que 
tem, nós vamos aproveitar um lixo que é muito especial pra gente renovar o 
planeta através daquele lixo, que no caso é o orgânico. Porque é assim, eu 
fico com medo da gente abrir muito o leque, por quê? Quando a gente vai 
falar aqui mesmo em sala de aula sobre essa questão,[...] porque muitos 
deles que estão aqui, eles tomam banho no rio, então eu tenho que tá 
brigando com eles pra dizer: Meus filhos,  como o lixo que cai lá, essa é outra 
temática que se nós fossemos trabalhar a gente ia ter de montar um esquema 
pra poder ver... Outro dia eu falei pros meninos que a gente poderia tirar 
fotografia e denunciar, porque como é que fica um lixo a céu aberto nas 
proximidades de uma unidade de saúde. Então eu tô falando assim, tem de 
pensar, você vai ter de registrar o que a gente,... as várias reações que tem 
isso aí [...]. 

 
 Todo o trabalho foi desenvolvido com as professoras participantes de forma 

colaborativa, confirmando o que Ponte; Serrazina (2003) demonstram sobre a 

importância de um trabalho que valoriza as vozes dos atores envolvidos na proposta. 

Um trabalho desenvolvido em parceria exige a presença de uma liderança que 

coordene as ações, nesse caso, a coordenadora pedagógica pesquisadora 

desempenhou este papel. Essa atividade desenvolvida de forma compartilhada pode 
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ser notada no desenvolvimento do projeto e na descrição de algumas etapas 

seguintes, por exemplo, como seria a realização da atividade de compostagem na 

escola.  

Professora Terra:  

Trabalharia todas as outras coisas, mas a ação seria a compostagem. Essa 
atividade passa por esses processos e princípios da ecologia.  
 

Professora Fogo: Aí, a gente poderia montar na própria escola, né? E eles irem 

acompanhando. Todo mundo pode trazer... , Olhe, pode trazer casca de legumes, etc. 

 Professora Fogo:  

Fazer uma caixinha de decomposição com o que eles mais usam aqui, junto 
com o material orgânico para que quando eles fossem mexer os orgânicos 
tinham desaparecido, já foi absorvido pelos microorganismos e os outros 

vão ficar. 
 

Professora Terra:  

Às vezes, eles fazem isso porque não tem essa consciência. Alguém nunca 
fez para eles... porque uma coisa é você falar, outra coisa é concreta. 
 

Professora Fogo: “Os meninos da sala vão acompanhar e espalhar a notícia”. 

Professora Terra: “Eles serão os propagadores, os parceiros”. 

Professora Fogo: “Eles vão pegar as minhocas, não pode ser muito molhado, 

tem que olhar a umidade”. 

Professora Terra:  

Tem que ir controlando a quantidade de material que vai colocando, porque 
também não pode ser qualquer coisa, porque o cheiro também é 
desagradável, por ser na sala. Poderia ser nessa sala aqui, identificaria por 
ano e cada aluno ia acompanhando. 

 
Professora Fogo: “Ainda tem que revolver. Tem que ter a questão da 

ventilação também”. 

Professora Terra: “Tem que pensar o todo, porque essa janela pode até ficar 

aberta, Fogo, o tempo todo pra ventilar”. 

Professora Fogo:  

Tem luminosidade, tem uma série de coisas... Inicialmente, nós faríamos 
essa experiência, uma experiência pequena, depois... porque tem isso 
também, as etapas...até chegar o ponto de ser usada. 
 

Sendo assim, mediante essas discussões para a construção do projeto na escola 

tratamos da Pedagogia de Projetos que, segundo Porto; Porto (2012) surgiu com a 
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Escola Nova, movimento contrário à educação tradicional, teve destaque na década 

de 1920, com John Dewey e Willian Kilpatrick, nos Estados Unidos.  

Embora haja algumas denominações diferentes hoje em dia para a Pedagogia 

de Projetos, por exemplo, projetos didáticos, projetos por investigação, a metodologia 

de projetos, metodologia de aprendizagem por projetos, todas elas têm como ponto 

central a importância de considerar a participação ativa do estudante no processo de 

ensino aprendizagem por meio de pesquisas, da investigação e da solução de 

problemas que deve partir do cotidiano, das situações reais dos educandos, que é o 

que se propõe quando se pretende trabalhar por projetos.  

Os objetivos e conteúdos de uma proposta de trabalho por projetos 

consideram os conteúdos atitudinais, conceituais e procedimentais, porque, nem 

sempre se leva em consideração os três aspectos. É mais fácil trabalhar os conteúdos 

conceituais, até os procedimentais, mas os atitudinais nem sempre são explorados 

nos planejamentos. A proposta é que se considerem os três conteúdos na realização 

do projeto.  

Ainda em conformidade com Porto; Porto (2012), Kilpatrick destacava quatro 

características de um projeto didático, a saber: atividade com intencionalidade, plano 

de trabalho com atividades manuais, globalização de ensino, e desenvolver em 

ambiente natural. 

O projeto didático desenvolvido e ora analisado, portanto, apresentou essas 

características, considerando as especificidades da AE. Buscamos atender aos 

princípios ecológicos propostos por Capra (2006), ainda que, em alguns pontos não 

tenham sido todos contemplados. Ocorreram aproximações com esses princípios, 

como podemos verificar no quadro 12 adiante. Isso ficou demonstrado no formulário 

para esboço do projeto4 como nos diálogos dos encontros formativos de elaboração 

da proposta e na discussão dos dados abaixo elucidados. 

Assim, o tema pensado e definido coletivamente pelas professoras  foi sobre o 

lixo, para trabalhar a questão da compostagem na escola. É importante ressaltar que 

esta atividade deveria levar o estudante a refletir sobre os processos ecológicos que 

                                                           
4
 Apêndice F – Projeto didático elaborado pelas professoras: “Na natureza nada se perde, tudo se 

aproveita”. 
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acontecem, por exemplo, quando se faz um trabalho de compostagem. O que o aluno 

iria aprender com essas etapas da compostagem? Tanto ecologicamente como 

socioambientalmente. Para isso, foi necessário compreender o que é a compostagem, 

quais são as implicações dela, o que é positivo ou não, porque se não souber como 

manuseá-la pode trazer implicações negativas e quais são os impactos positivos para 

o ambiente.  

Isso tudo poderia ser abordado dentro da questão AE porque a ideia não era 

só o aspecto puramente ecológico, mas tinha outras preocupações socioambientais.  

Como a Professora Fogo falou “afunilou para o resíduo orgânico”, isso não 

significou que elas não apresentassem para os estudantes as questões mais 

abrangentes sobre o lixo. Desse modo, o projeto escolhido para ser trabalhado foi 

iniciado falando do lixo, toda a problemática local, partindo do olhar das crianças, 

despertando o olhar crítico para os problemas locais e a partir do que elas conheciam, 

aprofundar o conhecimento científico, os problemas, as causas e consequências da 

questão do lixo, para daí abordar o lixo orgânico e a ideia da composteira.  

A Professora Fogo sinalizou: 

 Então, como tá aí, eu já comecei a estudar sobre isso, mas aí tem essa questão 
que eu vou ter de incluir na unidade esta proposta de lixo delimitado à 
questão do reaproveitamento orgânico. [...]. [Grifo dos autores da pesquisa]. 

 

Mais uma vez a fala da Professora Fogo demonstrou a importância de estudar 

para abordar a temática em sala de aula, evidenciando a necessidade da formação 

continuada para atender as demandas do cotidiano, por isso, a ideia do grupo de 

estudo era justamente para compartilharmos material, informações, estudo. 

Depois de discutido e escolhido o tema e de que forma seria trabalhado, as 

professoras continuaram preocupadas com o tempo para a conclusão. Buscamos 

fechar quais os tópicos trabalhar, os dias, e elaborar o projeto colaborativamente. 

Coordenei, como coordenadora pedagógica pesquisadora, as etapas:  

Na introdução/justificativa a gente explica o projeto e os motivos para 
elaboração do mesmo. Então, quais seriam as ideias chave que justificariam 
o nosso projeto? Por que  a gente escolheu trabalhar com a questão do lixo e 
trazer para o lixo orgânico? 
 

Professora Fogo: “Nem tudo pode ser descartado, ou seja, inútil”. 

Professora Terra:  
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A questão do desperdício também. Acho que esse desperdício pode ser 
colocado do que pode ser aproveitado. Porque você joga fora alguma coisa 
que você pode transformar em outra. 

 
No decorrer desses encontros de elaboração, as outras professoras não se 

manifestaram muito, por isso, sempre as chamava para a participação no processo: 

“Aqui a gente vai pegar as ideias para montar o texto. Ar, Água, Ambiente, 

Sociedade, o que mais trataremos”? 

Professora Fogo: 

Aí vem a recomposição do planeta, que já é uma forma de você recompor, 
né? De você devolver pra ele. É, a questão ligada à saúde também. 
 

Professora Terra: “Os benefícios e prejuízos dos resíduos”. 

Professora Fogo:  

Vem ainda uma coisa ligada à estética, porque quando você deixa o lixo 
exposto é feio né, e quando você reaproveita né? Olha, tá lá. No sentido do 
ambiente ficar mais belo, de beleza mesmo, da limpeza. A gente tem de ter o 
olhar para o belo, né? 

 

Professora Terra: “Tem também a questão dos insetos, o mau cheiro”. 

Nesse contexto, lembramo-nos da necessidade de estudar um pouco mais para 

tratar do assunto com os estudantes. Houve a necessidade de buscar, de ir além do 

que o livro didático oferecia; promover uma reflexão sobre a nossa produção de lixo 

já que parece que esquecemos de que jogamos fora e vai ficar no próprio planeta 

Terra.  

Professora Fogo: “Não vai fazer um compartimento para colocar lá. Joga o lixo 

no aterro, como se fosse outro lugar, como se não tivesse no planeta”. 

A Professora Terra acrescentou sobre o uso do composto orgânico em 

substituição aos adubos químicos utilizados nas plantações locais:  

Eu acho assim Marli, que quando você usa o composto orgânico, você deixa 
de comprar os adubos químicos, que ajuda também na questão do bolso, né? 
da economia. Então, quando você planta, você faz uma horta e usa o adubo 
orgânico você deixa de estar comprando. [...] 

 

Sobre a produção do texto do projeto, a discussão seria no grupo e 

escolheríamos uma das professoras para organizá-lo. Cada uma ficaria com um 

tópico para escrever. Mais uma vez, evidenciando a autoria do grupo conscientes do 

seu papel de produtores do conhecimento, (GIROUX, 1997).  
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Professora Terra: “A gente já está dando a nossa parceria”. 

Professora Fogo:  

Agora a justificativa vai ter dizer mesmo claramente que é o lixo orgânico. 
Que a gente tá falando de tudo isso pra poder dizer que o reaproveitamento 

do material orgânico é importante. 
 

Professora Fogo: “Então me dá um que eu quero. Um tópico” [risos]. 

Professora Terra: “A gente precisa falar também como é feito esse adubo. 

Onde é colocado esse material pra que se transforme”. 

Mais uma vez a coordenadora pedagógica pesquisadora buscou a participação 

das outras professoras e o diálogo continuou sobre os pontos que seriam tratados 

para justificar o projeto e os conteúdos:  

Professora Ar você acha que a gente acrescenta mais o que aqui? Eu escrevi: 
Lixos, lixo orgânico, antes do lixo orgânico a gente poderia falar como é o 
lixo na escola, o lixo na comunidade, aí depois traria pra o lixo orgânico, 
não? Depois, nem tudo pode ser descartável, porque já entra na questão dos 
orgânicos, não desperdiçar aquilo que pode se transformar em outra coisa, 
recomposição do planeta, na verdade, são os benefícios do lixo orgânico, a 
questão da saúde, os prejuízos dos descartes em locais inapropriados, a 
questão da estética, da beleza do local, a limpeza, a reutilização e economia 
também, né? [...] Olha só, se alguém achar que não concorda com alguma 
coisa, ou tem sugestão para dar pode falar, porque [...] vocês é que estão 
dando forma a esse projeto. 
 

Professora Fogo:  

E tem também assim, é porque a gente não vai pensar nisso, mas a gente 
pode sinalizar que é também [...]. A questão da economia, no sentido de 
você poder através disso,[...]também se beneficiar financeiramente, [...]. Uma 
forma de empreendedorismo. Importância e reaproveitamento. Tem gente 
que vive disso, né? 

 
Quanto à problematização para a pesquisa, a Professora Fogo disse:  

Eu não sei se seria problematização, mas é assim, pra gente perceber,né, se... 
[...]. Então, não sei se a pergunta seria assim, mas seria ... de... se há a 
possibilidade de recomposição... como que eu vou dizer?... não é do planeta 
Terra, mas [...] do equilíbrio do planeta Terra através de ações como a 
utilização do lixo orgânico em compostagem? [risos] Noossa Senhora... 
 

Sintetizando: Se há possibilidade de recomposição do equilíbrio do planeta 

Terra através de ações como a utilização do lixo orgânico por meio da compostagem? 

Do planeta Terra? Então qual seria o nosso objetivo? Pensando no nosso público alvo. 

 Professora Fogo:  
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O objetivo seria mesmo assim, que a gente consiga criar uma chaminha, criar 
uma chama...tocar, sensibilizar pro reaproveitamento do lixo orgânico. 
Porque é o objetivo geral, né? Aí nos específicos a gente vai destrinchando, 
por causa da justificativa né, que a gente já colocou alguns pontos.  
 

Professora Terra: “Mobilizar. A ideia é essa: reduzir. E esse reduzir vai do 

nosso repensar, do nosso recusar... das nossas ações mesmo”. 

Professora Fogo e Professora Terra: “A gente vai precisar do apoio do pessoal 

da merenda, da comunidade escolar, dos pais no envio do material”. 

Dessa vez a Professora Fogo faz uma referência ao que é servido na merenda 

escolar:  

Só que o lixo orgânico da escola é pouco porque eles fazem muito sucos que 
vem em embalagens plásticas, as polpas, macarrão  também, os pacotes de 
carne vegetal e temperos prontos. Então só o dia que tiver frutas, que 
geralmente é melancia que vem pra cá, né? É muito difícil vir melão. Tem 
que vir de casa. Aí a gente vai ter que organizar assim, qual é a turma que 
vai trazer porque se todo mundo trouxer, nada dá conta, né? [risos] 

 
 As demais etapas do projeto foram construídas também por meio do diálogo 

com as professoras. O projeto também tratou do consumo e desperdício, da pegada 

ecológica. As atividades envolveram os demais componentes curriculares, atendendo 

a transversalidade, como proposto pelo PCN Meio Ambiente e Saúde (2001). 

Imagem 23: Quadro-síntese projeto didático “Na natureza nada se perde, tudo se 
aproveita”.
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4.3.2  Categoria 2: Aplicando o projeto  
 

Nesta categoria, analisamos a aplicabilidade do projeto e as implicações 

decorrentes dele. Subdividimos em três subcategorias de análise: 

4.3.2.1 Contextualizando o projeto; 

4.3.2.2 A Alfabetização Ecológica e os tempos didáticos de alfabetizar 

letrando; 

4.3.2.3 O projeto “Na natureza nada se perde, tudo se aproveita” e os 

princípios da AE. 

 

4.3.2.1 Subcategoria 1: Contextualizando o projeto 

 

A composteira é um local onde é enterrado o lixo orgânico, resíduos de 

materiais próprios de seres vivos, como restos de verduras ou legumes, etc. A 

finalidade é produzir adubo orgânico também chamado de composto, que depois 

será utilizado para fertilizar a terra e ajudar as plantas a crescerem. O adubo orgânico 

deixa o solo mais nutritivo e ajuda a reduzir o lixo descartado e garante a qualidade 

do ambiente e a saúde de todos. Segundo Godoy (2016, p. 1) 

A compostagem é o processo biológico de decomposição e de reciclagem da 
matéria orgânica contida em restos de origem animal ou vegetal formando 
um composto. A compostagem propicia um destino útil para os resíduos 
orgânicos, evitando sua acumulação em aterros e melhorando a estrutura 
dos solos. Esse processo permite dar um destino aos resíduos orgânicos 
agrícolas, industriais e domésticos, como restos de comidas e resíduos do 
jardim. Esse processo tem como resultado final um produto - o composto 
orgânico - que pode ser aplicado ao solo para melhorar suas características, 
sem ocasionar riscos ao meio ambiente. 
 

Dentre as vantagens da compostagem, podemos destacar a revalorização e 

aproveitamento agrícola da matéria orgânica e a reciclagem de nutrientes para o solo. 

Essas duas vantagens foram usadas pelas professoras para justificar o projeto, 

alegando que seria um processo ambiental e ecológico. 

Sobre a montagem da composteira a Professora Terra falou:  

A primeira seria a introdução para eles verem o processo e entender como 
acontece. Essa composteira maior é a que a gente vai produzir o adubo. É 
porque a gente vai trabalhar com eles colocando pequenas camadas. Uma 
camada de terra, uma camada folhas secas, os resíduos, terra preta,... 
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A Professora Fogo apresentou um material que ela utilizou para pesquisar e 

sugeriu às outras como subsídio para estudarem e trabalharem em classe:  

Porque [...] fala que é pra utilizar terra preta, materiais orgânicos diversos 
como pedaços de pão, tomate, folhas de alface e couve, aí mistura com a 
terra, folhas secas, serragens vão sendo incorporados ao material. Aí vai 
colocando camadas. Esse material aqui é de uma escola, é um artigo que 
escreveram: Produção de substratos orgânicos por meio de compostagem 
dos resíduos provenientes dos resíduos de uma escola de Ensino 
Fundamental do município de Montes Claros - MG e tem um caderno do 
município de São Paulo chamado Guia pedagógico do lixo e eu acho que pra 
gente estudar é legal. É um caderno que eles estudam nas escolas. É um 
caderno de Educação Ambiental, tem 138 páginas, mas os textos são bons de 
ler. Aqui também, quando eu fui pensar no projeto, aqui traz também umas 
temáticas que foram as que eu sugeri pra poder trabalhar. 
 

A fala da Professora Fogo no processo de construção das ações a serem 

aplicadas e/ou desenvolvidas, mais uma vez evidenciou o caráter político-

pedagógico. Desta vez, o pedagógico torna-se mais político, Giroux (1997), quando 

ela propõe que os estudantes produzam um texto em que tratasse sobre a situação do 

lixo descartado de forma inapropriada e em local inapropriado no povoado 

endereçada às secretarias municipais responsáveis. A carta encontra-se disponível no 

apêndice5. 

Eu tava pensando assim, a proposta de produção de texto é uma carta, a 
gente escrever uma carta, aí eu falei com eles que a gente iria escrever a 
carta, só que aí eu não sei para quem escrever para a secretaria de educação 
ou para a secretaria de agricultura e meio ambiente porque aí nós iríamos 
tratar do lixo da Itiúba, jogado atrás do posto de saúde, entendeu? 
 

Do mesmo modo, ela propôs outra atividade que permitiria ao estudante agir 

sobre o local em que vive, exercitando o seu papel de cidadão. 

Professora Fogo: 

Quando a gente estudou mesmo a semana passada eu até pedi a uma aluna 
pra ela conversar, que a mãe dela trabalha no posto pra saber sobre a 
questão do lixo hospitalar, porque a gente viu, né, os tipos de lixo, né, tipo 
de lixo domiciliar, lixo hospitalar e tem outro lixo, aí ela foi responsável de 
perguntar a mãe onde é jogado o lixo hospitalar e falei que era perigoso, aí 
ela disse que o médico leva para Jaguaquara, aí eu falei tá vendo, tem um 
espaço especial em Jaguaquara só para o lixo hospitalar[...]. 

 

Atendendo ainda o que Peacock (2004 apud LEAL; SANTOS, 2010) apresenta 

sobre a estrutura curricular para a AE, referente à exploração da criatividade, 

                                                           
5 Carta elaborada pelos estudantes do 3º ano do EF para as Secretarias municipais: Educação, 
Infraestrutura, Agricultura, 2016. 
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abrangendo as artes, dentre outras linguagens, a Professora Fogo sugeriu a seguinte 

proposta: 

Pensei também em a gente criar um desenho. Pedir que as crianças façam 
um desenho e que a partir desse desenho, a gente confeccione um adesivo 
com uma frase e um desenho feito pelas crianças, né? Pra gente poder 
distribuir... 

 

Como a compostagem envolve também um estudo sobre o processo de 

decomposição, as professoras tiveram que estudar sobre os microorganismos, 

fungos, bactérias, todo o processo envolvido, a Professora Fogo, então, solicitou que 

buscássemos auxílio de um biólogo para maiores esclarecimentos dos assuntos para 

as famílias e para elas trabalharem com os estudantes:  

[...] Tem que conversar com as famílias com um especialista no assunto 
porque ele vai saber explicar, porque,[...] ele vai saber explicar assim, precisa 
dos fungos e das bactérias né, pra poder decompor, mas só que quando 
assim,... quando eles procuram os médicos, os médicos mandam tomar 
antibióticos pra poder combater as bactérias, então, como é isso? 

 

 Essa situação mereceu uma atenção, porque, embora a professora tivesse 

autonomia para lidar com a temática, sentia a necessidade de que alguém de fora do 

processo auxiliasse nessa discussão, demonstrando certa dependência de fatores 

externos. Isso evidencia o que a Professora Fogo, em outro momento, destacou sobre 

a necessidade de outros profissionais para dar conta de alguns pontos específicos que 

a formação delas não contemplava. Desse modo, mesmo que ela tenha estudado, 

pesquisado, ela desejava que um profissional da área tratasse do assunto para 

garantir “credibilidade” aos pais e estudantes. 

Esse fato também demonstrou a complexidade da profissão professor diante 

da emergência das demandas que surgem no cotidiano escolar, confirmando como a 

formação continuada é importante para superar lacunas da formação inicial ou para, 

como diz Schnetzler (1996, apud ROSA; SCHNETZLER, 2003), continuar 

aprimorando os conhecimentos profissionais ou refletindo criticamente sobre a sua 

prática pedagógica. 

Nesse sentido, a Professora Sociedade reforçou: “Aí pra explicar as benéficas... 

aí fica uma contradição... E o iogurte que vocês tomam, gente? Eu fui explicar. E o 

queijo”? 
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Diante dessa situação, para atender essa demanda, houve uma palestra na 

escola com estudantes e professores e oficinas com os pais e professores com um 

biólogo disponibilizado pelo Programa Despertar, solicitado pela coordenadora 

pedagógica pesquisadora e também dois encontros com o Professor Dr. Ricardo Jucá 

Chagas.  

Outro aspecto referente à solicitação da Professora Fogo que destacou foi a 

formação continuada em serviço, considerando a escola como lócus formativo e a 

necessidade formativa delas. Pensar a formação a partir do que, de fato, constitui 

uma lacuna, ouvindo o que a professora está precisando, sem desconsiderar as 

interações com outros espaços formativos, com outros profissionais, como sinaliza 

Fusari (2006), mas valorizando o profissional que compõe o espaço escolar. Um 

modelo formativo que é centrado na escola, conforme Imbernón (2009), com 

professores experientes.  

Glécio (2006) ainda aponta a figura do coordenador pedagógico como aquele 

que, junto com os professores, promove esse ambiente formador. Nesse aspecto, é 

fundamental o papel político-pedagógico desse profissional para articular as ações 

formativas que desenvolvam posturas emancipatórias tanto dele como dos 

envolvidos. 

 
 4.3.2.2. Subcategoria 2: A Alfabetização Ecológica e os tempos didáticos de 
alfabetizar letrando 

 

No decorrer do desenvolvimento do projeto, não poderíamos perder de vista o 

viés da AE. Como havia uma preocupação das professoras com a alfabetização 

linguística, com o tempo de alfabetizar letrando, pensamos em utilizar a rotina 

didática para o tempo de alfabetizar do Pacto/Pnaic adaptando-a aos temas do 

projeto de AE, cujo título “Na natureza nada se perde, tudo se aproveita”, foi 

atribuído pela Professora Terra.  

Pudemos estabelecer articulação entre projetos distintos que estavam em curso 

na escola, como Pacto/Pnaic, fator favorável e enriquecedor desta categoria. 

Informações sobre o Pacto/Pnaic, encontraremos no capítulo 1, tópico 1.3 desta 

pesquisa. 
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A Professora Terra logo sinalizou a preocupação com a rotina e a metodologia 

do trabalho em sala de aula:  

Ô Marli, [...] nesse planejamento, a gente vai fazer uma sequência didática 
pra trabalhar todas a mesma coisa  de acordo com a turma? Pra eu não estar 
no lixo e as meninas cá em outra coisa. Porque no Pacto a gente tá com essa 
preocupação [...].  

 

Sobre a sequência didática, no início do ano letivo tínhamos estudado sobre as 

atividades permanentes, as sequências didáticas e os projetos. O nosso trabalho 

enquadrou-se no projeto, mas houve as atividades que eram permanentes, como a 

atividade de acompanhamento da compostagem, semanalmente. As temáticas foram 

incorporadas por meio de sequências didáticas na rotina didática adaptada do Pacto, 

com base nos tempos de alfabetizar letrando, que são três: tempo pra gostar de ler, 

tempo de aquisição da leitura e tempo de práticas de escrita.  

O tempo pra gostar de ler é o momento da leitura deleite, ler por prazer, 

aprender a gostar de ler. Nesse tempo, os nossos momentos eram iniciados com uma 

sensibilização da turma, levantamento de conhecimentos prévios, uma leitura 

introdutória que era uma leitura de divulgação científica tratando da temática, um 

vídeo, uma música, deveria ser uma situação prazerosa de fazer, para a apresentação 

da temática do dia. Desse modo, as professoras foram apontando como poderia 

acontecer. 

Professora Fogo: “Tempo de gostar de ler? Eu acho que a gente pode 

selecionar uns textos...”. 

Professora Água: “Vídeos, textos, poemas, músicas, tudo voltado para o tema. 

A cada semana. Tem várias coisas”. 

Professora Ar: “Leitura de imagens”. 

O tempo de aquisição da leitura adaptada à AE era o momento das atividades 

de leitura do ponto de vista da compreensão do que era lido e o desenvolvimento da 

oralidade. Os estudantes liam e expressavam oralmente o que eles compreendiam. 

Não era momento de escrita. Nesse tempo havia dois momentos: a roda de leitura e 

oralidade e o lendo e compreendendo. 

Professora Terra: “A turma dela pode fazer uma interpretação, a minha vai 

fazer oral,...” 
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O tempo de prática de escrita que tem como objetivo didático a sistematização 

da escrita, ler, escrever, compreender, refletir, criticar. Nessa parte que é dividida em 

dois momentos: aquisição da escrita e escrevendo do seu jeito, além de refletir sobre 

a temática, os alunos expressavam por meio da escrita ou do desenho, do jeito deles, 

as compreensões sobre a temática.  

Professora Terra: “Aí no tempo de escrever do jeito deles, vão escrever 

palavrinhas...” 

Professora Água: “Eles vão fazer palavrinhas, frases, já o dela vai produzir um 

texto, o meu pode desenhar, entendeu”? 

Sociedade: “Isso aí vai depender do nível da turma”.  

As professoras indicaram como poderiam acontecer esses momentos da rotina 

didática adaptados à AE, sinalizando como poderia acontecer o trabalho e 

manifestando preocupação com as atividades que teriam que desenvolver do Pacto. 

Professora Terra: “Trabalhar um dia na semana”. 

Professora Sociedade: “Tem que estipular o dia da semana. Não tem 

dificuldade não, encontra muita coisa”. 

Professora Terra:  

O Pacto, no meu caso,[...], a gente trabalha quase a manhã inteira, né?, mas 
tranquilo. Com o próprio texto você vai trabalhar tudo isso aqui.  

 

Professora Água: 

 Eu acho que as turmas de vocês também estão assim. Na segunda-feira a 
gente vai trabalhar um texto para todos esses tempos aqui, pode ser um 
texto, música, não importa. Agora, terça, quarta, três dias dá a sequência do 
mesmo texto. Aí a gente pode adaptar esse daqui a segunda. 

 
Professoras Terra e Água: “Porque aí não vai atrapalhar o andamento das 

atividades do Pacto”. 

Professora Água:  

Porque a gente faz todo nesse mesmo esquema, agora trabalhando o texto 
voltado para esta temática. Agora as atividades cada um faz, só faz 
adaptação das atividades a depender da turma. Se eu for trabalhar um texto 
deleite, todo mundo trabalha o mesmo, agora... 

 

Essa proposta foi interessante porque pudemos orientar a didática do trabalho 

na sala de aula, a partir dos tempos didáticos. Isso sinalizou para a importância de 
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uma prática pedagógica consolidada para o ensino de EA nas escolas. Houve a 

possibilidade de trabalhar uma temática de outra área do conhecimento e ao mesmo 

tempo, alfabetizar/letrar, tanto do ponto de vista da linguística como 

ecologicamente. 

A ideia era alfabetizar ecologicamente utilizando esses tempos, porque 

utilizaríamos uma prática pedagógica que já acontecia na escola, que dava certo. 

Precisava apenas ficar evidente que o foco das atividades era o que estava sendo 

discutido, no caso, a questão do lixo. A compreensão de que é um problema 

ambiental, que apresenta implicações ecológicas, para não se transformar apenas em 

mais uma atividade para o tempo de alfabetizar linguisticamente. 

Com essa proposta as professoras notaram que era possível alfabetizar 

letrando utilizando conhecimentos de outras áreas do conhecimento, já que elas 

apresentavam, inicialmente, uma preocupação excessiva em ensinar a ler e a escrever 

para os estudantes, e não explorava com consistência as demais áreas, como o ensino 

de Ciências. 

4.3.2.3 Subcategoria 3: O projeto “Na natureza nada se perde, tudo se aproveita” e 
os princípios da Alfabetização Ecológica 

 

Esta seção analisa o projeto “Na natureza nada se perde, tudo se aproveita” e a 

presença de indicativos de AE.  

Costa et al. (2015), elaboraram uma tabela, considerando os sinais de AE 

apresentados pelos autores Capra (2006), David Orr (1992), Layrargues (2003) e 

Queiroz (2013) que apresentam indícios, que determinam se há ou não AE nos 

trabalhos, apesar de não apresentar explicitamente os indicadores. 

 Quadro 11: Indicadores de Alfabetização Ecológica (COSTA et al., 2015) 

INDICADORES DE ALFABETIZAÇÃO ECOLÓGICA 

CAPRA (2006) DAVID ORR (1992) LAYRARGUES (2003) QUEIROZ (2013) 

Compreensão dos 
princípios básicos 
que regem a vida 
na Terra,  
conhecer os 
princípios 
ecológicos básicos,  
compreensão de 

Senso estético de 
encantamento com 
o mundo natural e 
com a teia da vida 
com sentimento da 
biofilia,  
sentimento de 
afinidade para com 

Conhecer não só o 
metabolismo natural, 
estudar os impactos 
das ações antrópicas 
no meio, o social com 
a natureza, e a sua 
repercussão na 
sociedade,  

Respeito pelas 
diversas formas de 
vida,  
admiração e 
sensibilização pela 
natureza,  
realizar ações 
ecológicas,  
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O projeto desenvolvido na escola considerou os indícios, ou princípios 

ecológicos propostos por Capra (2006), no entanto, apresentou alguns elementos dos 

outros indicadores sinalizados na tabela acima, por exemplo, realizações de ações 

ecológicas, percepção de extinção de espécies, estudo dos impactos das ações 

antrópicas no meio, o social com a natureza, e a sua repercussão na sociedade, 

sentimento de afinidade para com o mundo natural, extinção de espécies. 

Considerando o pensamento sistêmico, essência da AE, de que tudo está 

interligado no planeta, o título do projeto “Na natureza nada se perde tudo se 

aproveita” sinalizou para esta preocupação. Retomou o pensamento de que tudo o 

que existe na vida está interligado, interagindo. 

O quadro 12 abaixo demonstra uma adaptação do quadro princípios da AE, 

conforme Capra (1993), associando os princípios ecológicos e os princípios 

educacionais, e foram acrescentados aspectos em que o projeto elaborado pelas 

professoras participantes e aplicado na escola com os estudantes aproximou-se deles. 

Quadro 12: Princípios da AE no Projeto “Na natureza nada se perde, tudo se 

aproveita” 

 
Princípios da Alfabetização Ecológica 

  

Princípios Ecológicos Princípios Educacionais Projeto “Na natureza nada 
se perde, tudo se 

aproveita” 
(Aproximações) 

Interdependência Todos os membros de um 
ecossistema estão interligados numa 
teia de relações em que todos os 
processos vitais dependem uns dos 
outros. O sucesso do sistema como 
um todo depende do sucesso de seus 
indivíduos, enquanto o sucesso de 
cada membro depende do sucesso 

Sistemas vivos aninhados 
dentro de redes. A presença 
das minhocas, dos 
microorganismos, fungos e 
bactérias no processo de 
compostagem.  
 
 

três fenômenos a 
teia da vida, os 
ciclos da natureza e 
o fluxo de energia,  
compreensão da 
importância 
biológica das 
espécies.  
 

o mundo natural,  
perceber as 
conexões presentes 
na teia da vida, 
manifestadas nas 
relações ecológicas,  
competência prática 
necessária para agir 
baseado no 
conhecimento. 

compromisso na 
solução dos 
problemas 
ambientais, 
Percepção de extinção 
das espécies.  
 

compreender 
conceitos de 
sustentabilidade.  
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do sistema como um todo. - Numa 
comunidade de aprendizagem, 
instrutores (as), aprendizes, artistas, 
administradores, empresários e 
membros da comunidade estão 
interligados em uma rede de 
relações, trabalhando juntos para 
promover o aprendizado. 

 
 
Elaboração coletiva e 
aplicação do projeto na 
escola envolvendo 
estudantes e a comunidade 
escolar. 

Sustentabilidade A sobrevivência no longo prazo de 
cada espécie depende de uma base 
de recursos limitada. - A adoção 
deste princípio em uma 
comunidade de aprendizagem 
significa que os instrutores têm 
noção do impacto que causam sobre 
os participantes no longo prazo. 

Ações: processo de 
compostagem para reduzir 
os impactos dos resíduos 
orgânicos. 
Uso do composto em 
plantas ou no solo. 
Distribuição de sacolinhas 
de tecido para compra de 
pão,para reduzir o uso de 
sacolas plásticas. 

Ciclos ecológicos A interdependência entre os 
membros de um ecossistema envolve 
trocas de matéria e energia em ciclos 
contínuos. Estes ciclos ecológicos 
agem como circuitos de regeneração. 
- Não existe o ensino de uma só via, 
mas um intercâmbio cíclico de 
informação. O foco é no 
aprendizado e cada um é, ao mesmo 
tempo, aluno e professor. 

O processo de 
reaproveitamento dos 
resíduos orgânicos que 
foram transformados pelo 
processo de compostagem 
em composto orgânico. 
Acompanhamento de todo 
processo de transformação 
e seus efeitos. 

Fluxo de Energia A energia solar, transformada em 
energia química pela fotossíntese das 
plantas, comanda os ciclos 
ecológicos. - Comunidades de 
aprendizagem são espaços abertos 
onde as pessoas estão sempre 
entrando e saindo, buscando seus 
lugares dentro do sistema. 

O princípio da energia solar 
ficou evidente no processo 
de compostagem que 
precisava da luz solar para 
manter a umidade do 
composto. 
 

Associação Todos os membros vivos de um 
ecossistema participam de um 
interação sutil, através de 
competição e cooperação, que 
envolve inúmeras formas de 
associação. - Todos os membros de 
uma comunidade de aprendizagem 
cooperam e trabalham em 
associação, o que significa 
democracia e fortalecimento de cada 
um, pois cada parte tem um papel 
fundamental. 

Interações no ecossistema 
da compostagem. 
Ações em Parceria, 
interação com o Programa 
Despertar. 
Trabalho coletivo de 
montagem, revolvimento e 
acompanhamento da 
compostagem. 

Flexibilidade Ao agirem como circuitos de 
regeneração, os ciclos ecológicos 
apresentam uma tendência à 
flexibilidade, caracterizada pelas 
flutuações de suas variáveis. - Nas 
comunidades de aprendizagem as 
programações diárias são flexíveis; 
a cada momento acontece uma 

As variações e adaptações 
que foram feitas no 
planejamento da 
compostagem e da sala de 
aula. 
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mudança, com o ambiente de 
aprendizagem sendo sempre 
recriado. 

Diversidade A estabilidade de um ecossistema 
depende muito do grau de 
complexidade, ou da diversidade de 
sua rede de relações. - Experiências 
que encorajem os (as) aprendizes a 
utilizar diversas maneiras e 
estratégias de aprendizado são 
essenciais nas comunidades de 
aprendizagem. Estilos diferentes de 
aprendizado, produto da 
diversidade cultural, são bem-
vindos pela riqueza que trazem 
para a experiência de aprendizagem 
coletiva. 

Sensibilização dos 
estudantes em classe; 
Montagem das caixas de 
decomposição em classe; 
Montagem da composteira 
coletiva na escola (formato 
composteira doméstica); 
Estudos conceituais sobre a 
temática em classe; 
Realização de palestras; 
Produção de carta coletiva 
para responsáveis pela 
administração do 
município; 
Visita de campo ao lixão do 
povoado; 
Acompanhamento do 
processo de compostagem; 
Criação de desenhos para 
os adesivos; 
Culminância com a 
participação dos pais para 
apresentação do resultado 
final e entrega das 
sacolinhas de tecido. 

Coevolução A maioria das espécies de um 
ecossistema coevolui através da 
interação entre criação e adaptação 
mútua. A inovação é propriedade 
fundamental da vida, e se manifesta 
nos processos de desenvolvimento e 
aprendizagem. - À medida que 
empresas e organizações 
comunitárias passam a trabalhar em 
associação com as escolas, cada um 
compreende melhor as necessidades 
dos outros e, portanto "coevoluem". 

Produto da compostagem: 
composto orgânico, adubo 
orgânico ou húmus. 
 
 
 
Interação entre professores, 
estudantes, pais, 
comunidade escolar e os 
conhecimentos construídos 
por meio do 
desenvolvimento do 
projeto. 

Fonte: Capra(1993) (Adaptação e grifos dos autores da pesquisa). 

 

O quadro acima permite a visualização dos princípios e como o projeto conseguiu 

abordá-los, mesmo de forma aproximada, tendo em vista que nem todos os 

princípios foram contemplados de forma simétrica. Em alguns pontos ficaram mais 

evidentes os princípios educacionais, em outros, os princípios ecológicos, como 

podemos constatar no quadro 12 acima.  

Dentre os princípios ecológicos do quadro 12, houve uma apropriação mais 

evidente em seis deles: a interdependência, a sustentabilidade, o ciclo ecológico, o 
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fluxo de energia e a associação, demonstrando que não houve simetria entre todos os 

princípios. No entanto, destacamos que a interseção de ambos possibilitou 

desenvolver um trabalho que primou pelo pensamento sistêmico, (CAPRA, 1995). 

Capra (2003, p. 25) sugere “um currículo que valorize fatos fundamentais da vida, 

baseados nos princípios da ecologia, da sustentabilidade ou princípios da 

comunidade” para desenvolver a AE, foi o que tentamos evidenciar neste trabalho. 

Observando a estrutura curricular que considera os princípios ecológicos 

segundo Peacock (2004 apud LEAL; SANTOS, 2010, p. 26-27) o projeto desenvolvido 

atendeu às três etapas: 

a parte “básica”, abrangendo o conteúdo; a alfabetização ecológica, para a 
percepção dos princípios ecológicos; a criatividade, abrangendo as artes, a 
música, a dança, o teatro e a poesia. 
 

Todo esse processo deu-se por meio de uma metodologia diversificada 

utilizada pelas professoras por meio de exposições orais, exibição de vídeos, uso de 

músicas e poesias, criação de desenhos, manipulação da composteira coletiva, visita 

ao lixão do povoado, confecção de cartazes, confecção da caixa de decomposição nas 

salas de aula, produção de textos, paródias, realização de palestras, além de 

informações e notícias sobre os problemas ambientais. Tudo isso criou um clima de 

envolvimento dos estudantes na realização da proposta. Ademais, a adaptação da 

rotina didática do Pacto/Pnaic contribuiu para que a proposta fosse realizada de 

forma mais sistemática.  

A Professora Fogo concluiu o que era AE com as seguintes palavras:  

É trabalhar o resgate, a partir da infância, da valorização, da busca, do 
desejo, do sonho, da sensibilização quanto ao equilíbrio de todo o sistema 
que envolve a vida de todos os seres, não só dos seres humanos e..., e cuidar 
também pra que a gente não influencie na vida das crianças assim, a, uma 
concepção de utilitarismo. Todos estamos aqui porque nós compomos um 
sistema equilibrado.  Eu acho que passa por aí, a alfabetização. É um resgate 
disso que perdemos em algum momento. 

 

Sendo assim, alfabetizar ecologicamente nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental pressupõe pensar em um processo, em que a criança que está 

aprendendo a ler, a escrever, que está aprendendo na interação com o mundo, possa 

aprender também a conhecer o meio ambiente e saber como ele funciona. Aprender 

como as coisas na natureza estão interligadas, que há interações e como as 
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interferências antrópicas podem ser prejudiciais para o planeta Terra, é formar 

cidadãos que possam ter um entendimento da natureza e que nos possibilite superar 

as crises ambientais pelas quais temos vivenciado.  

 

4.4  Avaliação final  
 

Ao finalizar os encontros formativos da pesquisa, as professoras avaliaram o 

percurso formativo e expuseram, de forma oral e por escrito, as experiências do 

período. Sendo assim, esta seção apresenta a seguinte categoria: Avaliação dos 

encontros e do papel do coordenador pedagógico no processo formativo. 

4.4.1 Categoria 1: Avaliação dos encontros e do papel do coordenador pedagógico 
no processo formativo 

 

Ao finalizar os encontros formativos da pesquisa, as professoras expuseram 

oralmente suas impressões e experiências desse período. Sugerimos que elas 

dissessem como foram esses dias, os encontros, e ainda nos disponibilizamos a 

continuar os momentos, caso houvesse necessidade de continuar, em alguns 

aspectos, até porque o projeto elaborado pelas professoras, como pode ser conferido 

no tópico sobre a aplicação do projeto, ainda continuaria a ser aplicado nas 

atividades em sala de aula.  

Os depoimentos abaixo sinalizaram a dinâmica dos encontros e a contribuição 

para a prática pedagógica das professoras. Não como imposição do que elas 

deveriam abordar, mas como um processo elaborado colaborativamente. 

A Professora Fogo descreveu um pouco como ocorreu a formação e expôs o 

que considerou como positivo e como negativo: 

Hum, assim..., foi uma sequência de formação que possibilitou a gente estudar 
sobre,[...] uma temática, mas sobre vários vieses, né? Então, é lógico que pra 
gente é bom, [...], às vezes tem determinados assuntos que eles não 
compõem a vida cotidiana da gente, então a gente pega e não sintoniza neles 
porque a gente vai, tem outras preocupações ou outras ocupações. Então, o 
encontro foi o possibilitador de a gente estudar uma temática que não faz 
parte da grade de conteúdos que a gente obrigatoriamente [...] a gente tem 
de estudar e de ler. Então isso foi bom, é, em todos os aspectos, né, a sequência 
assim que foi dada, né, os vídeos, né, assim, ... eu vejo assim. A consolidação de 
determinados conceitos que a gente tinha, é... a novidade em outros conceitos que a 
gente ouvia falar mas que não tinha muita clareza, [...]. Assim, o que eu vejo que às 
vezes atrapalhava o nosso encontro é...é o período, o horário, né, porque assim, é no 
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final de expediente , então muitas vezes, a gente não aproveitava... ou não tinha 
condição de assimilar... mas assim, o que foi possível da gente ler e aproveitar 
e depois redistribuir junto com as crianças a gente tá fazendo né. Se for olhar 
o percentual, o percentual foi positivo. (Grifos nossos) [Ef12] 

 

 A Professora Água também reforçou a questão do horário: “O cansaço físico, 

não é?, saía de um dia de trabalho”. [Ef12] 

A Professora Ar sintetizou em uma frase: “Enriquecedor de conhecimentos” 

[risos]. [Ef12] 

A Professora Ambiente destacou a aquisição e/ou ampliação de 

conhecimentos: 

Foi muito bom porque através desses encontros podemos adquirir mais 
conhecimentos e assim, alguns conceitos que já tínhamos,[...] pudemos 
aprender mais os conceitos na opinião que tinha nos textos, nos vídeos. 
Aprendemos bastante. 

 

A Professora Terra acrescentou sobre a dinâmica dos encontros e a partilha de 

conhecimentos:  

E o interessante dos encontros que não foram cansativos, apesar de ser um final de 
tarde, um final de expediente, a gente tá com o cérebro assim cheio de coisinhas, mas 
não se tornou cansativo pra gente, porque também em meio as 
brincadeiras,... A gente soube conduzi-los pra que a gente também não ficasse 
assim, um encontro enfadonho, que a gente dissesse: Ah, eu não quero 
participar. Então, assim, a gente soube conduzi-los pra que se tornasse um 
encontro positivo, um encontro que a gente participou, aprendeu, tirou dúvidas e 
que em nenhum momento a gente assim, mostrou-se que sabia mais que o outro,mas 
que quem sabia, ia partilhando, então foi uma partilha assim, que eu acredito 
que possibilitou a gente querer mais, apesar do cansaço, certo, mas... que nos 
ajudou bastante. [...]. A gente não fez por obrigação, mas que trouxe, vamos 
ler isso aqui que é importante, aí desperta uma curiosidade, eu vou ler e 
você acaba por curiosidade, você acabava lendo e  aprendendo, certo, e 
pondo em prática, certo? (Grifos nossos) [Ef12] 
 

A Professora Sociedade evidenciou a importância do diálogo e dos estudos 

para o desenvolvimento da prática pedagógica em sala de aula: 

Porque também o diálogo possibilitou. Aí a gente a partir desses conhecimentos, 
a gente acaba ficando mais seguro pra transmitir algo porque quando a 
gente tá no tema meio ambiente a gente pensa muito, mas não tem aquela 
segurança de falar e a partir dos conhecimentos que nós adquirimos nos 
encontros, tem muito assunto que a gente tem mais segurança de tá falando, 
não só em sala de aula, mas também tentando sensibilizar outras pessoas, 
né, e na sociedade em geral. (Grifo nosso) [Ef12] 
 

A fala da Professora Terra “a gente buscou fazer com que os encontros não 

ficassem muito cansativos...” é interessante porque a ideia era justamente que fosse o 
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encontro do grupo. Reforçando a compreensão expressa no capítulo 1 de uma 

formação em que as participantes tivessem uma atuação, que não fossem meras 

expectadoras, mas que fosse construída coletivamente.  

Portanto, as falas corroboram com o posicionamento de que “a AC é um 

momento singular para o diálogo, as vivências, a reflexão e a socialização das 

práticas pedagógicas e curriculares” (BAHIA, 2015, p. 1). 

A partir das avaliações pudemos observar que os limites da formação 

encontrou-se no aspecto do tempo para a realização das atividades. Esse tempo 

referiu-se tanto à duração da AC (duas horas) quanto ao horário em que eram 

realizados os encontros (final do dia, às dezessete horas, horário em que todas 

poderiam participar juntas). Isso evidenciou que a configuração da AC  nem sempre 

favorece ao atendimento da demanda, apesar de ser um espaço possibilitador da 

formação continuada docente.  

Outros aspectos também foram elucidados, como exemplo, a articulação dos 

princípios ecológicos, já que a sua efetivação não ocorreu de modo sincrético em 

todas as etapas, como pode ser constatado no quadro 12 deste trabalho. Além disso, 

as lacunas conceituais e formativas que tiveram de ser contempladas com outras 

propostas e/ou complementação de estudos. Para atender  tivemos que buscar ajuda 

de professores e auxílio de materiais, como vídeo para superar alguns equívocos 

conceituais ecológicos apresentados.  

Também notamos que as professoras, apesar de muito esforçadas e produtoras 

dos conhecimentos não se reconheciam como autoras do processo de construção de 

conhecimento científico. Isso decorre, é claro, da ausência de incentivos, de grupos 

de estudo que valorizam o profissional da educação básica como professores 

intelectuais. Não é uma prática, não faz parte da vivência dos desses profissionais. 

Para manter o contato e compartilhar experiências, houve momentos de 

interação, quem tinha mais conhecimento de uma informação sinalizava; a outra já 

trazia outra informação, que foi enriquecendo os momentos vivenciados. Nóvoa 

(2011) chama esses momentos de partilha, porque apresenta a valorização do 

trabalho em equipe e o exercício coletivo da profissão. 
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Nesse sentido, criamos um grupo fechado no Facebook para comunicação e 

troca de material referente aos assuntos tratados na formação ou como 

complementação. Algumas coisas ficaram, talvez, não tão aprofundadas, mas foram 

colocadas justamente, no sentido de suscitar a curiosidade, o desejo de buscar, 

pesquisar, diferente de ficar só recebendo aquilo que alguém traz. Transformar o 

próprio conhecimento, por meio da busca, da criticidade, da reflexão, da proposição 

de sugestões/ações são alguns indicativos de contribuição de uma formação 

continuada que valoriza os envolvidos e seus espaços de trabalho. 

Além das exposições orais, as professoras preencheram um formulário com 

alguns pontos que avaliavam o percurso da pesquisa a partir da formação até a 

finalização do projeto didático aplicado por elas. 

O primeiro aspecto foi avaliar a formação continuada sobre AE e as 

implicações para tanto para a formação docente como para a prática em sala de aula. 

A Professora Sociedade:  

Um educador deve ser um constante pesquisador, a oportunidade de aprimorar 
os conhecimentos em relação a temas tão relevantes como a Alfabetização 
Ecológica, conhecer para saber cuidar do bem tão precioso que é o meio ambiente. 
Foi bastante proveitosa esta formação. (Grifos nossos). 
 

Professora Fogo:      

O aperfeiçoamento profissional é uma necessidade constante em nossa 
atuação e penso que apropriar da terminologia Alfabetização Ecológica já foi uma 
atitude formativa e as tentativas de torná-la concreta na vida dos/as estudantes foi 
ponto motivador para reunirmos, estudarmos os conteúdos propostos e querermos 
obter novas informações, bem como constatar nossa  ignorância  e necessidade de 
aprofundarmos e não estacionarmos no que adquirimos, pois só assim poderemos 
contagiar os/as estudantes a terem um comportamento diferenciado no que 
tange às diversas relações ecológicas. (Grifos nossos). 

 

Professora Terra:  

O curso foi muito produtivo trouxe alguns esclarecimentos, favoreceu o diálogo, 
a segurança nas temáticas trabalhadas em sala, assim como a participação de todos (as) 
nos momentos de estudo relatando as histórias dos alunos diante aos temas 
trabalhados. (Grifos nossos). 

 

Professora Ar: 

A formação continuada sobre Alfabetização Ecológica foi uma temática 
prazerosa de se trabalhar, como vimos os temas são de fácil acesso, porém já 
existente na nossa prática do dia a dia em sala de aula. 
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Mais uma vez ficou evidenciada a necessidade de continuar a estudar 

temáticas que demandam do contexto das professoras, assim como a forma de 

conduzir os estudos deve primar pelo trabalho em conjunto, considerando as 

especificidades do grupo, Imbernón (2009) denomina esse tipo de formação como 

formação permanente do professor experiente e Nóvoa (2011) trata como uma 

formação de professores construída dentro da profissão. 

As partes destacadas nos depoimentos sinalizam como as professoras 

participantes assimilaram a necessidade da formação para compreenderem e 

sentirem seguras ao trabalhar em sala de aula com os estudantes. 

Sobre as temáticas abordadas nos encontros formativos, perguntamos o que 

acrescentou na formação e que influenciará na prática docente e no cotidiano? Houve 

algum tema desconhecido? Elas responderam: 

Professora Sociedade:  

As temáticas abordadas enriqueceram sim os conhecimentos, como em 
relação ao aquecimento global, os ecossistemas e outros. Durante os encontros, 
fortaleceu ainda mais meu pensamento em não ser apenas uma educadora, mas uma 
formadora de cidadãos preocupados com seu futuro e o futuro das próximas gerações 
no que se diz respeito ao meio ambiente, o qual apresenta problemas universais, 
no entanto as soluções podem ser locais. (Grifos nossos). 
 

    Professora Fogo:  

Sobre as temáticas não posso dizer que eram desconhecidas. Em algum 
momento foram mencionadas e ouvidas por nós, mas posso dizer que o 
interessante foi torná-las um pouco mais íntimas ao retomarmos aquecimento global 
e efeito estufa, ecossistemas e biomas, sairmos da restrição “ecologia só verde” para 
aspectos mais abrangentes das experiências sociopolíticas e tudo isto sendo 
pensado para seduzir mais gente para a compreensão da temática, os/as 
estudantes e quiçá as famílias. (Grifos nossos). 
 

Professora Terra:  

Trabalhar a temática Alfabetização Ecológica requer postura, pesquisa e mudanças 
no cotidiano. A pesquisa é de fundamental importância para trabalhar, uma vez que 
a palavra alfabetização é ampla e é vista por muitos como só aprender ler e escrever. 
Quanto aos temas já conhecia. Quanto a curiosidade, penso que todo 
professor deve ser curioso, sendo ele um eterno aprendiz e pesquisador já 
traz consigo o desejo de está aprimorando o conhecimento e a pesquisa 
possibilita isso.  Mesmo com todo trabalho realizado penso que a pesquisa 
continuará. (Grifos nossos). 
 

Professora Ar:  

Foi acrescentado o conhecimento mais profundo e relembrado com mais 
facilidade temas que já conhecia e, claro, com certeza influenciará na minha 
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prática docente e no seu cotidiano. Não houve tema desconhecido, porém 
acrescentou a prática de algumas ações coletivamente. (Grifos nossos). 

 

Professora Ambiente: 

Em relação às temáticas abordadas nos encontros de formação foi possível 
adquirir e ampliar novos conhecimentos sobre sustentabilidade, efeito estufa, 
problemas ambientais, aquecimento global, mudanças climáticas e etc. apesar dos 
temas serem conhecidos, mais a partir da formação despertou o interesse de conhecer 
mais, e foi possível proporcionar influências boas para a formação e práticas do 
cotidiano. Pois durante estes estudos aprendi mais sobre esses assuntos e tirei 
algumas dúvidas que tinha antes. (Grifos nossos). 
 

A avaliação dos aspectos acima demonstrou não só o caráter formativo dos 

encontros em temáticas atuais ou cotidianos, mas também o aspecto da preocupação 

com a formação de um sujeito ecológico (CARVALHO, 2008), de cidadãos atuantes e, 

da formação do ponto de vista social e político, a superação do conceito de que 

ecologia não é só o verde, evoluindo para questões sociopolíticas. Há a necessidade 

de uma postura emancipatória (GIROUX, 1997), e isso, torna-se ainda mais urgente 

nos dias atuais, tendo em vista, o cenário político brasileiro e as mudanças nos 

direitos dos cidadãos.  

Ao avaliar o processo de elaboração e aplicação do projeto didático 

pedagógico e a influência da temática abordada na difusão do conhecimento 

científico e ecológico, as participantes destacaram as contribuições para o contexto 

local e não associaram à produção do conhecimento científico que seria decorrente 

do fruto do trabalho desenvolvido com elas. Isso demonstrou como há a necessidade 

de reduzir o distanciamento das contribuições da pesquisa educacional e as 

instituições pesquisadas, assim como, sugere Schnetzler (1996, apud ROSA; 

SCHNETZLER, 2003). Esse fato evidencia que a escola básica não tem essa tradição. 

É um valor para as academias, mas não é para as escolas. Os professores se veem 

apenas como colaboradores, no sentido de fornecimento de informações, mas não 

como produtores do conhecimento. 

Professora Sociedade:  

Na elaboração do projeto didático foi escolhido um tema bem significativo 
para a localidade onde a escola está situada, o que favoreceu trabalhar com 
os alunos temas voltados para o projeto e sem dúvida ficou sementes plantadas 
para os futuros adultos da comunidade, com conhecimentos ecológicos. (Grifos 
nossos). 
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Professora Ar:  

Não apenas acrescentará com mais influência o conhecimento com embasamento 
cientifico e ecológico, que enriquecerá ainda mais o projeto didático e 
pedagógico em sua elaboração e aplicação ao ser executado em sua prática 
cotidiana. (Grifos nossos). 

Professora Terra:  

De início a elaboração do projeto foi um pouco cansativo devido ao horário 
em que acontecia os estudos. Depois de um dia de trabalho estava todos 
querendo descansar, mas nada enfadonho. Quando as conversas 
começavam, as leituras, tudo se ajeitava e de repente o tempo passava. A 
aplicação foi maravilhosa, estava fazendo algo prazeroso, os alunos se 
debruçaram no contexto, nas ações sem reclamar, com muitas histórias para 
contar, deixando fluir o conhecimento sobre o lugar em que vivem. No 
científico houve sim alguns esclarecimentos que será útil para o trabalho 
desenvolvido em sala e para o nosso cotidiano. (Grifos nossos). 
 

Sobre as atribuições do coordenador pedagógico, Christov (2012) sinaliza a 

formação continuada de professores como a função essencial, mas além de gestor do 

processo formativo (DOMINGUES, 2014), ele também é considerado um assessor 

permanente (LIMA; SANTOS, 2007), que auxilia e fornece subsídios à prática dos 

professores. A fala da Professora Fogo evidencia bem o aspecto orientador, 

articulador e organizador das atividades pedagógicas. 

Professora Fogo:  

Penso que inicialmente não sabíamos direito o que era pra ser feito e até 
encontrarmos um caminho ou definirmos qual recorte tomaríamos ainda 
ficamos meio desnorteadas. Porém com esta tomada de decisão e a partir da 
organização clara do projeto com as “bagunças mentais” que propusemos e que 
a coordenadora/pesquisadora deu corpo fomos incorporando a temática e 
assim foi clareando o percurso. Certamente as temáticas abordadas, conforme o 
grau de compreensão de cada turma,  foram sendo assimiladas e desta 
forma contribuintes na difusão do conhecimento, ou pelo menos sensibilizar 
a procura do mesmo. (Grifos nossos). 
 

A avaliação do papel do professor coordenador pedagógico no 

desenvolvimento desta proposta corroborou com o que Piletti (1998 apud LIMA; 

SANTOS, 2007, p. 125), trata sobre o trabalho do coordenador pedagógico e suas 

atribuições: 

a) acompanhar o professor em suas atividades de planejamento, docência e 
avaliação;  
b) fornecer subsídios que permitam aos professores atualizarem-se e 
aperfeiçoarem-se constantemente em relação ao exercício profissional;  
c) promover reuniões, discussões e debates com a população escolar e a 
comunidade no sentido de melhorar sempre mais o processo educativo;  



 
 

226 
 

d) estimular os professores a desenvolverem com entusiasmo suas 
atividades, procurando auxiliá-los na prevenção e na solução dos problemas 
que aparecem. 
 

Observamos uma prevalência pela ideia de parceria, de suporte pedagógico. 

Também notamos a consideração pelo planejamento de suas ações, como podemos 

verificar nos depoimentos abaixo. 

Professora Sociedade: “Houve uma parceria na construção e execução do 

projeto”. 

Professora Fogo:  

O papel deste profissional funcionou como estimulador da ação docente, o 
garimpeiro de recursos que, ao mesmo tempo, oferecia elementos para a nossa 
formação e, consequentemente questionamentos quanto ao que ainda 
mereceria ser pesquisado ou estudado para ampliar o leque de informações e 
eficácia em nossa ação.  
 

Professora Terra:  

Esforço, dedicação, compromisso, responsabilidade por parte da 
coordenação em desenvolver um projeto em que todos estivessem 
interagindo com entusiasmo, com objetivo de proporcionar aos participantes 
momentos de formação. 

 
Professora Ar:  

Mediante a proposta do avaliar o papel do professor coordenador 
pedagógico no seu desenvolvimento, percebe-se que ela fez tudo que estava 
em seu alcance,  tanto no suporte na apresentação da temática, como no 
compromisso de correr atrás de vídeo, palestrante / palestras, reuniões, 
materiais acessivo, entre outras. [...].  Na temática a coordenadora foi 
comprometida, auxiliadora, teve sua compatibilidade na execução das 
tarefas envolvidas com projeto da Alfabetização Ecológica. 
 

Professora Ambiente:  

Com relação ao professor coordenador pedagógico desempenhou muito 
bem o seu papel no desenvolvimento da proposta, pois a cada encontro 
trazia o seu planejamento e material pronto, passava sua proposta e nos 
conteúdos para os professores participantes de uma forma clara e objetiva 
com facilidade e segurança. 

  
Diante das falas das professoras colaboradoras e concordando com Cunha e 

Prado (2012) que a formação centrada na escola pode ocorrer sob a mediação do 

coordenador pedagógico, pois entendemos que esse profissional é um instrumento 

potencializador do desenvolvimento pessoal e profissional dos professores, 

principalmente, se houver um ambiente favorável ao desenvolvimento de um 

trabalho colaborativo. 
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Ao final, apresentamos as considerações gerais das professoras sobre a 

pesquisa de intervenção e o desenvolvimento da AE na escola. 

Professora Sociedade:  

Os temas transversais devem ser inclusos de modo significativo no currículo 
escolar. Ao executar o projeto “Na natureza nada se perde tudo se aproveita”, 
contribuiu para alfabetizar ecologicamente, e também a sensibilizar em 
relação aos problemas ambientais.  
 

Professora Fogo:  

A proposição de tal projeto possibilitou a discussão de possibilidades de 
contribuição que a comunidade escolar pode propiciar ao Planeta, mas para isso, 
torna-se necessário o estabelecimento de situações que envolvam toda a 
escola, de forma incorporada no PPP e principalmente na ação educativa de 
cada profissional que assuma a Alfabetização Ecológica como ação permanente 
[Grifos nossos].  
 

Professora Terra:  

O projeto contribuiu para aprimorar os conhecimentos, avaliar o trabalho 
desenvolvido pelos professores, a interação entre professores, alunos e 
coordenação, assim como o envolvimento de outras pessoas de outras 
instituições na escola, com visitas, palestras e bate papo, observando o 
ambiente e contribuindo para o crescimento profissional de todos 
envolvidos no processo. Proporcionou aos alunos o trabalho teórico e prático 
possibilitando a aprendizagem sem expressarem cansaço e desânimo nas 
ações do projeto. Espera-se que outros projetos sejam elaborados e que 
envolvam toda comunidade escola e que tenha êxito, assim como a 
Alfabetização Ecológica. 

Professora Ar:  

Para mim foi de grande importância e privilégio ter uma temática 
inovadora, como a do desenvolvimento da Alfabetização Ecológica em nossa 
escola, pois sabemos da necessidade que se tem em executar temas como 
esse para alunos que têm pais de pensamento ao contrário da Alfabetização 
Ecológica.  Essas temáticas são desafios para uma geração futura pensar [...] 
temas como esse, pois se deixar da maneira que está não vai demorar muito 
tempo, até a existência humana não sobreviver. Quanto ao meu 
aprendizado, foi enriquecedor e tive mais conhecimento para trabalhar com 
facilidade os temas selecionados na minha prática docente. 
 

Peacock (2004, apud LEAL; SANTOS, 2010, p. 26-27) “motivado pela urgência 

ambiental criada pela teoria dos sistemas vivos, propõe uma “revitalização 

curricular”. Diante dessa proposição e do exposto pelas professoras, percebemos a 

necessidade de mudança curricular para atender a um trabalho efetivo de AE na 

escola. Também observamos que há a possibilidade de desenvolver um programa de 

formação na escola com vistas a atender as necessidades formativas dos professores.  



 
 

228 
 

Outra evidência é que a ênfase nos aspectos de alfabetizar distancia a atenção 

das professoras para as outras áreas do conhecimento. Por isso, o coordenador 

pedagógico deve ficar atento a fim de promover situações formativas que 

contemplem essas lacunas, como o ensino de Ciências e a EA.  

No que se refere à AE, é uma modalidade que leva os estudantes a 

compreenderem o funcionamento da natureza e oportuniza o contato direto com 

situações de aprendizagem por meio dos projetos didáticos. Assim, de forma ativa, 

dinâmica e criativa os alunos envolvem-se no processo ensino-aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

“É, vamos fazer e ver no que vai dar...”.  

A fala da Professora Fogo, ocorrida nos primeiros encontros de apresentação 

da proposta da pesquisa na Escola Monteiro Lobato após algumas indagações e 

sugestões sobre este trabalho de investigação, é retomada neste momento em que 

tecemos as considerações sobre os resultados provenientes deste estudo 

investigativo. 

Com efeito, “vamos ver o que deu”, com vistas à construção e/ou ampliação 

de novos conhecimentos. Desse modo, dividimos este momento em alguns pontos 

que foram considerados a título de resultados alcançados. 

O percurso da pesquisa possibilitou uma análise detalhada dos instrumentos 

utilizados nas etapas e os desdobramentos decorrentes deles. Assim, elencamos 

categorias das entrevistas, dos encontros formativos, do desenvolvimento do projeto 

didático e da avaliação final.  

Essa escolha de perpassar por todos os momentos, extraindo deles as 

potencialidades ou distanciamentos referentes ao que se propunha desenvolver, a 

saber: analisar o desenvolvimento e a aplicação de uma proposta formativo-

pedagógica voltada para a AE realizada com professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental apresentou resultados satisfatórios, tendo em vista que foi possível 

atender à questão norteadora da pesquisa no tocante à contribuição para a formação 

continuada com as professoras participantes e a abordagem da AE.  

Em relação ao desenvolvimento da proposta de formação continuada em 

serviço, algumas evidências precisam ser consideradas. Houve um encadeamento 

das temáticas discutidas nos encontros, fruto de um trabalho de planejamento e 

organização da coordenação pedagógica, que demonstrou que é possível 

desenvolver formação continuada na escola, desde que ela faça parte da dinâmica da 

escola, esteja inserida na discussão sobre o planejamento e a formação de professores 

e também no plano de ação do PPP. 

Apesar de haver uma programação para os encontros formativos, à medida 

que as discussões e estudos aconteciam e necessidades formativas eram emersas, 
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considerávamos e sugeríamos leituras, vídeos, pesquisa, assim como 

disponibilizávamos no grupo fechado no Facebook ou por outro recurso que desse 

suporte ao atendimento da problemática. Isso evidenciou também o caráter de gestor 

da formação docente do coordenador pedagógico, estabelecendo uma relação de 

confiança, respeito, parceria entre as participantes. Esse aspecto confirmou que o 

coordenador pedagógico deve ser pesquisador, leitor ativo, assíduo e crítico, 

exercendo a sua função com visão crítica e política. 

Sobre a articulação do trabalho do coordenador pedagógico, esta pesquisa 

demonstrou que ele é um profissional importante para o desenvolvimento das 

atividades ligadas aos aspectos pedagógicos na escola, de modo específico, a 

formação continuada.  

Quanto à modalidade de EA como Alfabetização Ecológica, observamos que é 

necessário o conhecimento das suas particularidades, que se aproximam de outras 

modalidades, mas que se distanciam em outras. Nesse caso, é fundamental o 

conhecimento dos princípios ecológicos, ponto central para a elaboração dos projetos 

educativos. Isso não recusa a necessidade da preocupação social com os problemas 

ambientais, principalmente, quando há uma perspectiva de alfabetizar letrando. 

Alfabetizar no sentido de compreender os pressupostos científicos sobre as temáticas 

e, letrar, no sentido de aplicar esses conhecimentos no seu cotidiano. 

Foi possível trabalhar o projeto “Na natureza nada se perde, tudo se 

aproveita” com as crianças e explorar os princípios ecológicos propostos por Capra 

(2006) e elucidados na análise de dados. Isso demonstrou também que é possível 

trabalhar com o ensino de Ecologia nos Anos Iniciais do EF. Contudo, os 

profissionais precisam dominar os conhecimentos e participar ativamente do 

processo de construção dos projetos, de modo que atenda às demandas locais e as 

particularidades da turma e da comunidade escolar para possibilitar um ensino 

efetivo.  

Quanto à aplicação do projeto didático, os alunos participaram das atividades, 

sempre com muito entusiasmo, conforme os depoimentos das professoras. Foram 

proposições de atividades que fugiram à rotina apenas da sala de aula, por meio da 

dinâmica diversificada de procedimentos metodológicos. A realização dessas 
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atividades confirmou a necessidade de planejamentos que considerem a participação 

ativa do estudante no processo de ensino-aprendizagem. 

Destacamos o papel do professor no processo ensino aprendizagem da EA 

como mediador fundamental para estimular os estudantes a se comprometerem com 

a questão ambiental e a refletirem sobre os problemas locais e globais. Além disso, 

ele pode propiciar discussões e práticas pedagógicas sobre as responsabilidades 

frente à realidade ambiental, às suas práticas e  suas contribuições para uma 

sociedade mais justa e equilibrada. Ademais, ressaltamos a urgência de formação 

continuada para os educadores em EA e a ressignificação dos espaços de AC como 

momentos formativos potenciais. 

 Consideramos o momento da AC como produtivo para promoção da formação 

em serviço, por outro lado, destacamos, o que a Professora Fogo chamou a atenção, é 

preciso separar os momentos formativos dos momentos de repasse de informes da 

escola, já que a carga horária não é satisfatória para atender as duas demandas. Esse 

fato configura como um  dos fatores limitantes da formação continuada em serviço e 

também evidencia a necessidade de planejamento para a gestão do tempo. 

Os encontros possibilitaram às professoras refletirem e discutirem sobre várias 

temáticas e aproximaram os aspectos político- pedagógicos, e ecológico/ambientais 

nas discussões que estavam ocorrendo na sociedade e que foram trazidas para a 

discussão.  

Houve uma interseção com o Programa Despertar, com as ações do PACTO/ 

Pnaic, com a UESB por meio dos professores Dr. Ricardo Jucá Chagas e Dra. Lílian 

Boccardo, e com a comunidade, evidenciando o trabalho de articulação do 

coordenador pedagógico e as ações pedagógicas no cotidiano escolar.  

Sobre o intercruzamento da pesquisa com o programa Despertar e com o 

PACTO/ Pnaic, ocorreu, no primeiro caso, em parceria, desenvolvendo as atividades 

em conjunto, considerando o que era específico de cada um e se deveu ao fato de que 

o Despertar tinha atividades específicas a serem realizados de acordo com um 

cronograma, por isso, fazíamos em associação atendendo às duas propostas.  

No segundo caso, houve uma proposição de adaptação da metodologia utilizada 

no PACTO para alfabetizar letrando ecologicamente, fazendo uso da rotina didática 
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da PDAL, dos tempos didáticos: tempo para gostar de ler; tempo de aquisição da 

leitura e tempo de aquisição da escrita. Essa rotina acontecia em um dia da semana, 

utilizando a temática relacionada à AE. Acreditamos ainda que este estudo 

contribuiu para a ampliação da importância da rotina da PDAL no processo ensino-

aprendizagem como uma metodologia que pode atender positivamente o 

planejamento para as outras áreas do currículo nos anos iniciais do EF. 

A aproximação descrita acima foi satisfatória, pois entendemos que era preciso 

estabelecer uma metodologia para trabalhar com a EA, e no caso dos Anos Iniciais, 

esta proposta fazia parte do contexto das professoras e dos estudantes, o que facilitou 

a aplicação do projeto em todas as turmas. As professoras do quarto e quinto ano 

apresentaram, inicialmente, uma dificuldade em utilizar a rotina, tendo em vista que 

elas não participavam da formação do PACTO, pois já eram do ciclo final do EF, mas 

depois se adaptaram e conseguiram desenvolver.  

Outra contribuição esteve relacionada à exploração de outra área do 

conhecimento como possibilitador de alfabetização do ponto de vista da linguística, 

pois as professoras inicialmente relatavam como a preocupação em atender a área da 

linguagem restringia o trabalho com as demais áreas. 

Diante do que foi exposto, concluímos que este estudo investigativo destacou 

como limitação, a carga horária da AC para desenvolver atividades de estudo e 

planejamento, sendo necessária a alternância entre atividades de formação e 

atividades burocráticas da instituição, dentre outros entraves citados na avaliação 

final. Por outro lado, ressaltou a necessidade de formação continuada para os 

educadores em Educação Ambiental (EA) e a ressignificação dos espaços de AC 

como momentos formativos potenciais. Evidenciou a importância do coordenador 

pedagógico como o articulador responsável pela formação continuada em serviço.  

O papel do professor como mediador no processo ensino aprendizagem da AE 

é fundamental, por isso supomos que a formação foi positiva para o percurso 

formativo das professoras e consequentemente, para os alunos, já que as ações 

estenderam-se até eles. Também avaliamos como significativo o trabalho 

desenvolvido com os estudantes na aplicação do projeto. Envolveu várias linguagens 
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com o objetivo de alfabetizar/letrar ecologicamente, como pode ser verificado nas 

análises de dados. 

De certo que este trabalho não tem a pretensão de esgotar a discussão sobre 

este assunto, mas representa a possibilidade de um diálogo com a problemática e 

configura como uma contribuição para um melhor planejamento da formação 

continuada na escola, ouvindo as vozes dos professores envolvidos. Também 

contribui para alimentar a discussão sobre a AE nos Anos Iniciais do EF nas escolas. 

Nesse caso, o professor deve ser o mediador no processo ensino aprendizagem da 

AE, no sentido de estimular os estudantes a compreenderem o funcionamento da 

natureza, por meio dos princípios ecológicos; a se comprometerem com a questão 

ambiental; a refletirem sobre os problemas locais e globais e sobre as suas 

responsabilidades frente à realidade ecológica e ambiental: o ecoletramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

234 
 

REFERÊNCIAS 
 
ALBUQUERQUE, E. B. C. de. Alfabetização e letramento: Conceitos e relações. 
SANTOS, C. F.; MENDONÇA, M.(Org).  1ed., 1reimp. – Belo Horizonte: Autêntica, 
2007. 152 p. 
 
ALBUQUERQUE ,M. O. de  A. Formação continuada e o processo de socialização 

profissional. Disponível em: 
<http://www.ufpi.br/subsiteFiles/ppged/arquivos/files/eventos/2006.gt2/GT2_2
006_05.PDF>. Acesso em: 28 out. 2015. 
 
ALMEIDA, L. R. de. A dimensão relacional no processo de formação docente: uma 
abordagem possível. In: BRUNO, E. B. G. et al. O coordenador pedagógico e a 

formação docente. 12. ed. São Paulo: Loyola, 2012, p. 78-88.  
 
ANDRÉ, M.E. D. A.de; VIEIRA, M. M. da S. O coordenador pedagógico e a questão 
dos saberes. In: ALMEIDA, L.R. de (Org); PLACCO, V. M. N. de S. (Org.). O 

coordenador pedagógico e questões da contemporaneidade. 6. ed. São Paulo: 
Loyola, 2012, p. 11-24. 
 
ANDRÉ, M. E.D.A.de. Pesquisa em Educação: buscando rigor  e qualidade. In: 
Cadernos de Pesquisa, n. 113, p. 51-64, julho/2001. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/cp/n113/a03n113.pdf>. Acesso em: 28 out. 2015 
 
ANDRÉ, M.D.A. Etnografia da prática escolar. Campinas/ SP: Papirus,1995. 
 
BAHIA. Secretaria de Educação. Orientações às Atividades Complementares (AC). 

Salvador, 2014.  Disponível em: file:///C:/Users/work/Downloads/orientacoes-
atividade-complementarac1.pdf.  
 
_______. Lei n° 8261/2002. Estatuto do Magistério do Estado da Bahia. disponível 
em: http://www.saeb.ba.gov.br/vsarquivos/HtmlEditor/file/lei_est_8_261_29-05-
02_estatuto_magisterio.pdf 
 
BAHIA, C. DE B; PAIM, A.V.N. Currículo e Formação de Professores em Exercício: 
Revisitando Tempos, Espaços e Sujeitos. Espaço do Currículo, v.3, n.1, pp.337-347, 
Março de 2010 a Setembro de 2010. 
 
BEGON, M. et al. Ecologia: De indivíduos a ecossistemas. 4 ed., Porto Alegre: 
Artmed, 2007. 
 
BERG, P. Como mapear a sua própria biorregião. In: CAPRA, F. et.al. Alfabetização 

ecológica: a educação das crianças para um mundo sustentável. São Paulo: Cultrix, 
2006. 
 



 
 

235 
 

BOAVIDA, A. M.; PONTE, J. P. Investigação colaborativa: Potencialidades e 
problemas. In GTI (Ed.), Reflectir e investigar sobre a prática profissional (p. 43-55). 
Lisboa: APM, 2002. 
 
BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em Educação: uma introdução à 

teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora, 1998.  
 
BORGES, J. P. de A. Os significados pedagógicos da Educação Ambiental no 

contexto do Programa Despertar. Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia. Itapetinga: UESB, 2014. 
 
BRASIL. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Diário Oficial da União. Brasília, DF, v. 134, n. 248, p. 27833-841, 
23 dez. 1996.  
 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 
Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais primeiro e segundo ciclos do 

ensino fundamental: Ciências Naturais. Brasília, DF: MEC/SEF, 1997.  
 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 
Fundamental. Referenciais para formação de Professores. Brasília. A Secretaria, 
1999. 
 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 
Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais terceiro e quarto ciclos do ensino 

fundamental: Ciências Naturais. Brasília, DF: MEC/SEF, 1998. 
 
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Meio Ambiente, Saúde / Secretaria de 
Educação Fundamental. – Brasília: 2001. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Ampliação do 

ensino fundamental para nove anos: 3º relatório do programa / Secretaria de 
Educação Básica. – Brasília: Ministério da Educação, 2006. 
 
BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Fascículo 1: 
Capacidades Linguísticas: alfabetização e letramento. Pró-Letramento: Programa de 
Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental: alfabetização e linguagem.. – ed. rev. e ampl.– Brasília : 2008. 
 
BRASIL. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. 
Vamos cuidar do Brasil com escolas sustentáveis: educando-nos para pensar e agir 
em tempos de mudanças socioambientais globais / Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, 
Ministério do Meio Ambiente.  Brasília: A Secretaria, 2012. 
 



 
 

236 
 

BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: Apresentação / Ministério da 
Educação, Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. – 
Brasília: MEC, SEB, 2014.  
 
BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Alfabetização matemática na 
perspectiva do letramento. Caderno 07/Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. – Brasília: MEC, SEB, 
2015. 
 
BROWN, J. Meditações sobre uma maçã. In: CAPRA, F. et.al. Alfabetização 

ecológica: a educação das crianças para um mundo sustentável. São Paulo: Cultrix, 
2006. 
 
CALDEIRA, A. M. de A.; FONSECA, G. da.  Uma reflexão sobre o ensino e a 
aprendizagem de ecologia em aulas práticas e a construção de sociedades 
sustentáveis. R.B.E.C.T., vol 1, núm 3set./dez. 2008. Disponível em : 
https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/download/240/212 Acesso em 27 de 
agosto 2016. 
 
CAPRA. F. O que é alfabetização ecológica. In: Princípios de alfabetização ecológica. 
São Paulo: Rede Mulher de Educação, 1993. 
 
__________________. O Ponto de Mutação: a ciência, a sociedade e a cultura 
emergente. São Paulo: Cultrix,1993.  
 
__________________. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas 
vivos. Trad. Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 1995. 
 
__________________. O que é alfabetização ecológica. São Paulo, 1996. 
 
__________________. As Conexões Ocultas: ciência para uma vida sustentável. São 
Paulo: Cultrix, 2002. 
 
__________________. Alfabetização Ecológica: os desafios da educação para o século 
21. In: TRIGUEIRO, A.(Coord.) Meio Ambiente no século 21: 21 especialistas falam 
da questão ambiental nas suas áreas de conhecimento. Prefácio de Marina Silva. 3ª 
Ed. Rio de Janeiro: Sextante, 2003. 
 
CAPRA. F. & Outros. Alfabetização ecológica: A educação das crianças para um 
mundo sustentável. São Paulo: Cultrix, 2006. 
 
CARNEIRO, L.B. Observador de pássaros. Jornal Gamboa. Disponível em: 
https://www.facebook.com/jornal.gamboa?fref=nf ,Acesso em 06/12/2015. 
 



 
 

237 
 

CARVALHO, I.C. de M. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. 3ª Ed. 
São Paulo: Cortez, 2008. 
 
CARVALHO, A. M. P.; GIL-PÉREZ, D. Formação de professores de ciências: 
tendências e inovações. São Paulo: Cortez, 1993. 
 
CARVALHO, I. C. de M.; VIANNA, L. P..  Formação de professor em Educação 
Ambiental: Metodologias e Projetos de trabalho. In: MARFAN, M. A. 
(org.). Congresso Brasileiro de Qualidade na Educação Ambiental: formação de 

professores: educação ambiental. Brasília: MMEC, SEF. Volume: 3, 2002. 
 
CHIZZOTTI, A.. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2006. 
 
CHRISTOV, L. H. da S. Educação continuada: função essencial do coordenador 
pedagógico. In: GUIMARÃES,A. A.(Org). O coordenador pedagógico e a educação 

continuada. 9 ed. São Paulo: Ed. Loyola, 2006. 
 
COMNES, L. Revolução passo a passo: Como criar o ambiente propício para a 
mudança.  In: CAPRA, F. et.al. Alfabetização ecológica: a educação das crianças para 
um mundo sustentável. São Paulo: Cultrix, 2006. 
 
CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE CIÊNCIA, SANTO DOMINGO, 10-12 mar, 1999 
e DECLARAÇÃO SOBRE CIÊNCIAS E A UTILIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO, BUDAPESTE, 1999. A ciência para o século XXI: uma nova visão e uma 
base de ação. Brasília: UNESCO, ABIPTI, 2003. 72 p. Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001315/131550por.pdf>. Acesso em: 28 
out. 2015 
 
CONTRERAS, J. A Autonomia de Professores. Trad. Sandra Tabucco Valenzua. São 
Paulo: Cortez, 2002. 
 
COSTA, L. M. et.al.  Indicadores de alfabetização ecológica na formação do sujeito 
ecológico. In: V Simpósio Em Educação Em Ciências Na Amazônia/Secam, 2015, 
Manaus. Anais do V Simpósio em Educação em Ciências na Amazônia/Secam. 
Manaus: UEA Edições, 2015.  
 
CUNHA, R. B.; PRADO, G. do V. T. Sobre importâncias: a coordenação e a co-
formação na escola. In: PLACCO, V. M. N. de S.; ALMEIDA, L. R. de. O coordenador 

pedagógico e os desafios da educação. 4. Ed. São Paulo: Ed. Loyola, 2006. 
 
DIAS, G. F. Os quinze anos da Educação Ambiental no Brasil: um depoimento. Em 

aberto. Brasília., v. 10, n. 49, jan/mar. 1991. 
 



 
 

238 
 

DI GIORGI, CAG., et al. Necessidades formativas de professores de redes 

municipais: contribuições para a formação de professores crítico-reflexivo [online]. 
São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: 
Cultura Acadêmica, 2010. 139 p. 
 
DOMINGUES, I. O Coordenador pedagógico e a formação contínua do docente na 

escola. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2014. 
 
DUALIBI, M. Alfabetização Ecológica, do que estamos falando? Disponível em: 
<http://www.ambiente.sp.gov.br/cea/files/2011/12/Miriam.pdf>. Acesso em: 27 
out. 2015. 
 
DUARTE, et al. Aprendendo e ensinando ciências: práticas vivenciadas em um 
projeto de difusão científica. 1. ed. São Paulo: Escrituras Editora,2013. 
 
eBird BRASIL. Disponível em: <http://ebird.org/content/brasil/sobre-o-ebird/>. 

Acesso: 10 dez. 2016. 

FRANCO, M. A. S. Coordenador pedagógico: uma práxis em busca de sua 
identidade. Revista Múltiplas Leituras, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 117-131, jan./jun. 
2008. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-
ims/index.php/ML/article/view/1176>. Acesso em: 5 set. 2015. 
 
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 25. ed.  
São Paulo: Paz e Terra, 2002 (Coleção Leitura). 
 
FREITAS, D.; VILLANI, A. Formação de professores de Ciências: um desafio sem 
limites. Investigações em Ensino de Ciências, v. 7, n. 3, p. 215-230, 2002. Disponível 
em:< http://www.if.ufrgs.br/ienci>. Acesso em: 26 ago. 2015. 
 
FUSARI, J. C. Formação contínua de educadores na escola e em outras situações. In: 
BRUNO, E. B. G.; ALMEIDA, L.R. de.; CHRISTOV, L. H. da S.(Org). O coordenador 

pedagógico e a formação docente. 7. Ed. São Paulo: Ed. Loyola, 2006. 
 
GADOTTI, M. Pedagogia da Terra. 6ª Ed.  São Paulo: Peirópolis,2009. 
 
GATTI, B. A. Análise das políticas públicas para formação continuada no Brasil, na 
última década. Revista Brasileira de Educação.  Rio de Janeiro,  v. 13, n. 37, p. 57-
70, abr. 2008 .   Disponível em <http://www.scielo.br/scielo. 
php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782008000100006&lng=pt&nrm=iso>. acessos 
em  28 out.  2015.   
 
GIROUX, H.A. Os professores como intelectuais transformadores: Rumo a uma 
pedagogia crítica da aprendizagem. Trad. Daniel Bueno. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1997.  
 



 
 

239 
 

GLÉCIO, P. C. O papel do coordenador pedagógico na formação do professor em 
serviço. In: O coordenador pedagógico e o cotidiano da escola. 4. Ed. São Paulo: Ed. 
Loyola, 2006.  
 
GODOY, J. C. Compostagem. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/estruturas/secex_consumo/_arquivos/compostagem. 
pdf. Acesso em Dez. 2016.  
 
GUIMARÃES, M. A formação de educadores ambientais. 3ª Ed. São Paulo: Papirus, 
2007.  
 
IMBERNÓN, F. Formação docente e profissional: Formar-se para a mudança e a 
incerteza. 7ª ed. São Paulo, Cortez, 2009. 
 
KRASILCHIC, M.; MARANDINO, M. Ensino de Ciências e Cidadania. 2ª Ed. São 
Paulo: Moderna, 2007. 

 
KREBS, C.J. Ecology: the experimental analysis of distribution and abundance. 5 th 
Ed., Benjamim Cummings, San Francisco, 2001. 
 
LAYRARGUES, P.P. A natureza da ideologia e a ideologia da natureza: elementos 

para uma sociologia de uma Educação Ambiental. Tese (Doutorado em Ciências 
Sociais) Universidade de Campinas, SP: 2003. Orientadora: Leila da Costa Ferreira. 
 
__________________.(Coord) Identidades da Educação Ambiental Brasileira. 

Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2004. 
LAYRARGUES, P.P.;LIMA,G. F. da C. As macrotendências político-pedagógicas da 
Educação Ambiental brasileira. Ambiente & Sociedade. São Paulo, v. XVII, n. 1, p. 
23-40, jan.-mar. 2014. 
 
LEAL, T. F.; ALBUQUERQUE, E. B. C.; MORAIS, A. G. Letramento e alfabetização: 
pensando a prática pedagógica. In: BEAUCHAMP, J. PAGEL, D.; NASCIMENTO, A. 
R. do(org.). Ensino fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da 
criança de seis anos de idade. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Básica, 2007. 135 p.. 
 
LIMA, P. G; SANTOS, S M. dos. O coordenador pedagógico na educação básica: 
desafios e perspectivas. Educere et Educare: Revista de Educação, Cascavel, PR, v. 2, 
n. 4, p. 77-90, jul./dez. 2007. Disponível em: 
<http://www.ufgd.edu.br/faed/nefope/publicacoes/o-coordenador-pedagogico-
na-educacao-basica-desafios-e-perspectivas>. Acesso em: 7 set. 2015. 
 
LORENZETTI, L.; DELIZOICOV, D. Alfabetização científica no contexto das séries 
iniciais. Ensaio - Pesquisa em Educação em Ciências, v. 3, n. 1, jun, 2001. 
 
LÜDKE, M. et.al. O professor e a pesquisa. Campinas: SP: Papirus, 2001. 



 
 

240 
 

 
MAIA, O. B.; FREITAS, T. Livro Vermelho das Crianças. Brasília: Instituto Brasileiro 
de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), 2015. 166p. 
 
MAYR, E. The growth of biological thought: Diversity, evolution, and inheritance. 
Harvard University Press, 1982. 
 
MARCELO, C. Desenvolvimento profissional docente: passado e futuro. Sísifo / 
Revista de Ciências da Educação n.º 8 jan./abr. 09 issn 1646-4990. 
 
MARIN, J.D; MONTIPÓ, C. D. Complexidade e saber ecológico: o caminho 
da alfabetização. Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 12(23): 63-77, jul.-dez. 2012. 
 
MICHAEL, P. Ajudando as crianças a se apaixonar pelo planeta Terra: Educação 
Ambiental e artística. In: CAPRA,F. et.al. Alfabetização ecológica: a educação das 
crianças para um mundo sustentável. São Paulo: Cultrix, 2006. 
 
MIRANDA, A.C.B. et al. Alfabetização Ecológica e formação de conceitos na 
educação infantil por meio de atividades lúdicas.  Investigações em ensino de 

ciências – v15(1), pp. 181-200, 2010.  
 
MORAES R.; GALIAZZI M. C. Análise textual discursiva: processo reconstrutivo de 
múltiplas faces. Ciência & Educação, v. 12, n. 1, p. 117-128, 2006. 
 
MORAES R.; GALIAZZI M. C. Análise Textual Discursiva. 2ª Ed.rev. Ijuí: Ed. 
Unijuí, 2011. 
 
MORALES, A. G. M. O processo de formação em educação ambiental no ensino 
superior: trajetória dos cursos de especialização. Revista eletrônica do Mestrado em 

Educação Ambiental (REMEA), v.18, jan./ jun. 2007. 
 
NÓVOA, A. O professor pesquisador e reflexivo. Entrevista concedida a TV Escola. 
Programa Salto para o futuro em 13/09/2001. Disponível em: 
http://tvescola.mec.gov.br/tve/salto-acervo/interview?idInterview=8283 
 
___________.  O regresso dos professores. 2011. Disponível em: 
<http://pt.scribd.com/doc/68387246/O-regresso-dos-professores#scribd>. Acesso 
em: 27 set. 2015. 
 
OTTOBONI, J. Analfabetismo ambiental e a preocupação com o futuro do planeta. 
Disponível em: http://www.envolverde.com.br/opiniao/analfabetismo-ambiental-
e-a-preocupacao-com-o-futuro-do-planeta/. Acesso em dez.2016. 
 
PÉREZ, L. F. M. A abordagem de questões sociocientificas na formação continuada 

de professores de ciências: contribuições e dificuldades. Tese (doutorado) 
Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Ciência, Bauru, 2010. 



 
 

241 
 

 
PERTICARRARI, A. et al. O uso de textos de divulgação científica para o ensino de 
conceitos sobre ecologia a estudantes da educação básica. Ciência & Educação, v. 16, 
n. 2, p. 369-386, 2010. 
 
PETRAGLIA, I. C. “Olhar sobre o olhar que olha”: complexidade, holística e 
educação. Petrópolis, RJ : Vozes, 2001. 
 
PIRES, I. B.  et al. O planeta está com febre? Análise de uma proposta educativa sobre 
o tema aquecimento global. DUARTE, et al. Aprendendo e ensinando ciências: 
práticas vivenciadas em um projeto de difusão científica. 1. ed.São Paulo: Escrituras 
Editora,2013. 
 
PLACCO, V. M. N. de S.. O coordenador pedagógico no confronto com o cotidiano 
da escola. In: PLACCO, V. M. N. de S. (Org.); ALMEIDA, L. R. de (Org.). O 

coordenador pedagógico e o cotidiano da escola. 9. ed. São Paulo: Loyola, 2012, p. 
47-60. 
 
PONTE, J. P. da; SERRAZINA L. Professores e formadores investigam a sua prática: 

O papel da colaboração. 2003. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10451/3992>. 
Acesso em: 28 ago. 2016. 
 
PORTO, A. ; PORTO,L. Ensinar ciências da natureza por meio de projetos: anos 
iniciais do Ensino Fundamental. Belo Horizonte: Rona, 2012. 
REIGOTA, M. O que é Educação Ambiental. São Paulo: Brasiliense, 2006. 
 
REVERTA.  Manual do Professor.  Disponível em: 
http://files.reverta.com.br/Reverta-EDUCATIVO_PROFESSOR.pdf. 
RÔÇAS, G. et al.. O debate teórico em torno do conceito de espécie: um 
„transdisciplinar‟ relato de experiência. Revista Ciência em Tela, 2008, 1: 1-9. 
 
RODRIGUES, M.A.P. Análise de práticas e necessidades de formação. Lisboa, 2006. 
 
ROSA, M. I. de F. P. dos S.; SCHNETZLER,R. P.  A investigação-ação na formação 
continuada de professores de ciências. Ciência & Educação, v. 9, n. 1, p. 27-39, 2003. 
 
RUEF, K.  O segredo da lupa: Olhar de perto, mudar a escala. In: CAPRA,F. et.al. 
Alfabetização ecológica: a educação das crianças para um mundo sustentável. São 
Paulo: Cultrix, 2006. 
 
SANTIAGO, R. G. Encontro e Desencontros entre Ecologia e Educação Ambiental – 

Uma Análise da produção Científica. 2012. 86f. Tese (mestrado). USP. São Paulo, 
2012. 
 
SANTOS, E.L. dos. O horário de atividades complementares na escola como espaço 

de formação crítica: limites e possibilidades. Dissertação (Mestrado em Educação 



 
 

242 
 

Científica e Formação de Professores) - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
- Jequié, 2016. 
 
SANTOS, H. R. R.; LEAL, J. C. Educação para a Sustentabilidade: a proposta da 
Alfabetização Ecológica. Revista das Faculdades Adventistas da Bahia Formadores: 
vivências e estudos, Cachoeira, v. 3, n. 1, 2010. 
 
SÃO PAULO (Estado) Secretaria do Meio Ambiente / Coordenadoria de Educação 
Ambiental. Guia Pedagógico do Lixo. 6ª edição (revista e atualizada) São Paulo: 
SMA/CEA, 2011. 
 
SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. (2011). Alfabetização Científica: uma 
revisão bibliográfica. Investigações em Ensino de Ciências (Online). Acesso em 02 
dez. 2016.  http://www.if.ufrgs.br/ienci/artigos/Artigo_ID254/v16_n1_a2011.pdf 
 
SCARANO, Fábio R. Mudanças Climáticas Globais: Até que ponto a ecologia como 
ciência pode ajudar na mitigação? In: BUCKERIDGE, Marcos S.(org). Biologia & 

Mudanças Climáticas no Brasil. São Carlos: RiMa Editora, 2008. 
 
SHIMIZU, R. de C. G. Alfabetização e letramento ecológicos nos anos iniciais do 

ensino fundamental: análise de uma formação continuada de professores. 2012. 
 
SHULMAN, Lee S. Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. 
Educational Researcher, Vol. 15, No. 2. (Feb., 1986), pp. 4-14.  
 
SILVEIRA, M. A. A organização da rotina e a gestão da aprendizagem. In: 
Coordenação Pedagógica em Foco. Salto para o Futuro, TV Escola. Ano XXII - 
Boletim 1 – Abr. 2012. 
 
SOARES, M. B. Letramento: um tema em três gêneros. 2ª ed. Belo Horizonte, 
Autêntica, 2003.  
_____________. Por uma alfabetização até os oito anos de idade. De olho nas metas – 

meta 2. Todos pela educação, 2010, p. 35-38. Disponível em: 
http://www.todospelaeducacao.org.br/arquivos/biblioteca/artigo_alfabetizacao.pd
f. 
 
SOUZA, A. L. S.; CHAPANI, D. T. Necessidades formativas dos professores que 
ensinam Ciências nos anos iniciais. Práxis Educacional, Vitória da Conquista, v. 11, 
n. 19 p. 119-136, maio/ago. 2015.  
 
SPOOLMAN, S. E. ; MILLER, G. T. Ecologia e Sustentabilidade. Trad. Ez2Translate. 
6ª Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 
 
TAMANDARÉ, C. S. et al. Um estudo exploratório sobre as noções de alunos e 
professores do ensino médio em relação ao aquecimento global. In: III ENEBIO -



 
 

243 
 

Encontro Nacional de Ensino de Biologia, 2010, Fortaleza, CE.Revista SBEnBio. 
Fortaleza, CE: SBENBio, 2010. p.1060 – 1071 
 
VASCONCELOS, C. dos S. Coordenação do trabalho pedagógico: do projeto 
político-pedagógico ao cotidiano da sala de aula. 15. ed. São Paulo: Libertad Editora, 
2013.  
 
WILEY, E.O. Phylogenetics: The theory and practice of phylogenetic systematics. 
New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, 1981. 
 
WWF- BRASIL. Disponível 

em:<http://www.wwf.org.br/wwf_brasil/organizacao/>. Acesso: 10 dez. 2016. 

 
VIDEOS E FILMES 
 
 
A HISTÓRIA DAS COISAS (versão brasileira). Michel Cunha. Duração: 21‟ 17”.  
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMSnNjw 
 
CONSTRUINDO O PLANETA TERRA. World D. Duração: 90‟ 50”.  Disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=MPATtHrY1AM&t=3045s 
 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS. INPEvideoseduc. Duração: 08‟ 50”. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=ssvFqYSlMho 
 
MUDANÇAS DO CLIMA, MUDANÇAS DE VIDAS. Greenpeace Brasil. Duração: 
51‟ 22”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-xUt31hgYKQ 
 
PROGRAMA GLOBO RURAL de 19/10/14 - Compostagem doméstica. Cepagro. 
Duração: 04‟ 55”. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Wo2kzO3zuYs 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCjwWf1cg20uJLW17kElg0ng
https://www.youtube.com/channel/UCBDEwH7WitAi5LJ10w-RUQg


 
 

244 
 

APÊNDICE A 
 ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA  

 

 

                  UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - DCB 

          PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
CIENTÍFICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA  

Prezado (a) Professor (a): 

Este roteiro de entrevista faz parte de um projeto de pesquisa intitulada 

“Formação continuada de professores dos anos iniciais do ensino fundamental com 

enfoque em alfabetização ecológica: análise de uma proposta formativo - pedagógica  

organizada pelo coordenador pedagógico”. 

O objetivo geral dessa pesquisa é analisar o desenvolvimento de uma proposta 

formativo-pedagógica com professores dos anos iniciais do ensino fundamental 

acerca do tema alfabetização ecológica numa escola pública da rede municipal de 

Jaguaquara-BA. 

Todas as informações prestadas serão transcritas e conforme a sua autorização, 

serão utilizadas para fins acadêmicos com vistas a atender ao desenvolvimento de 

uma pesquisa de Mestrado em Educação Científica e Formação de Professores da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Jequié – BA. 

Agradecemos a sua colaboração, pois entendemos que ela é muito importante 

para a realização dessa pesquisa. 

Atenciosamente, 

Marli Silva Almeida. 

 

1. Dados dos entrevistados:  

1.1 Nome:__________________________________________________________ 

1.2 Idade:___________   

1.3 Sexo: M (  ) F (  )  

1.4 Formação:  

1.4.1 Ensino Médio (     )  
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Curso:__________________________________________ 

1.4.2 Graduação: Sim (     ) Não (     ) Em andamento (      )     

Curso:___________________________________________ 

1.4.3 Pós Graduação (    ) Especialização (    ) Mestrado (    ) Doutorado(    )  

Área: _______________________________________________________ 

1.5 Tempo de experiência docente:____________________________________ 

1.6 Possui experiência em:  

  Ensino Fundamental I (      ) Fundamental II (      ) Ensino Médio (     )  

1.7 Outros:________________________________________________________ 

1.8 Tempo de experiência no Ensino Fundamental _____________________ 

1.9 Ano escolar que leciona:__________________________________________ 

1.10 Turno que leciona:______________________________________________ 

1.11 Quantidade de estudantes da sua turma:____________________________ 

2.  O que você entende por ecologia? 

3. Você participa ou já participou de algum curso que aborda ou abordou sobre 

as questões ecológicas/ ambientais? Qual (is)? Em caso positivo, descreva 

como foi e o que foi discutido na formação.  

4. Em sua opinião, o que seria alfabetização ecológica? Qual a idade seria ideal 

para introduzir essa discussão? 

5.  Comente sobre sua experiência como docente e a relação com a temática 

ambiental em suas aulas. 

6. Em sua opinião, quais conhecimentos você considera relevantes para o 

desenvolvimento da alfabetização ecológica? 

7. De que forma você trabalharia esses temas com os estudantes relacionados à 

alfabetização ecológica na escola? 

8. Em seu processo de formação (graduação/pós-graduação), as questões 

ecológicas foram/ são abordadas? Em caso positivo, como foram abordadas? 

9.  Para você, qual o papel do coordenador pedagógico no espaço escolar? 

10. Comente sobre a relação do coordenador pedagógico e o processo de formação 

continuada do professor. 
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APÊNDICE B 

 

 EMENTA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

                      UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

- Departamento de Ciências Biológicas - 
Programa de Pós-Graduação 

                      Mestrado em Educação Científica e Formação de Professores 
 
 

Curso: Formação Continuada de professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental com 
enfoque em Alfabetização Ecológica. 
Carga horária: 60 horas 
Público alvo: Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Escola Monteiro 
Lobato, Povoado Itiúba- Jaguaquara- BA. 
Professora Responsável: Marli Silva Almeida – Discente do Programa de Mestrado em 
Educação Científica e Formação de Professores da UESB - Jequié - BA 
Orientador: Prof. Dr. Ricardo Jucá Chagas 

 

EMENTA: Este curso faz parte da metodologia de um projeto de pesquisa qualitativa na 

modalidade de intervenção, que objetiva analisar o desenvolvimento de uma proposta 

formativo-pedagógica com professores dos anos iniciais do ensino fundamental acerca do 

tema alfabetização ecológica numa escola pública da rede municipal de Jaguaquara-BA. 

Discutir-se-á sobre a formação de professores em serviço. Ensino de Ciências nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. Alfabetização científica. O que é Alfabetização ecológica. 

Princípios ecológicos. Ecologia Profunda. Educação Ambiental e suas denominações. O 

Educador Ambiental. O que é Ecologia/ Ecossistema. A formação do sujeito ecológico. 

Pegada Ecológica. Os Rs e seus conceitos. Biodiversidade e Conservação.  Biomas 

brasileiros. Mudanças Climáticas Globais. Meio Ambiente e Sustentabilidade. Projetos 

Educativos Ecológicos.  

OBJETIVO: Analisar a articulação entre teoria e prática no processo formativo dos 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental sobre a temática da alfabetização 

ecológica. 

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS:  
Momentos de diálogos utilizando slides ou textos de apoio; 
Atividades coletivas; 
Apresentações orais (relatos, sínteses); 
Leitura e síntese de textos para discussões; 
Exibição e discussão de vídeos e documentários; 
Construção coletiva de um projeto didático a ser aplicado com os estudantes. 
______________________________________________________________________ 

RECURSOS 
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 Quadro branco; 

 Notebook; 

 Recursos Multimídia. 

 Textos. 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO: Participação nas discussões e na produção das 

atividades orais e escritas; frequência no curso.  

BIBLIOGRAFIA: 
BEGON, M.  COLIN R. Townsend, HARPER, J.L. Ecologia: De indivíduos a 
ecossistemas. 4 ed., Porto Alegre:Artmed, 2007.BRASIL. Lei 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário 

Oficial da União. Brasília, DF, v. 134, n. 248, p. 27833-841, 23 dez. 1996. 
 
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais : Meio Ambiente, Saúde / Secretaria de 
Educação Fundamental. – Brasília: 2001. 
 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 
Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais primeiro e segundo ciclos do 

ensino fundamental: Ciências Naturais. Brasília, DF: MEC/SEF, 1997.  
 
CAPRA. F. O que é alfabetização ecológica. São Paulo, 1996. 
 
CARVALHO, A. M. P.; GIL-PÉREZ, D. Formação de professores de ciências: 
tendências e inovações. São Paulo: Cortez, 1993. 
 
CARVALHO, I. C. de M. Educação Ambiental: A formação do sujeito ecológico. 3ª 
ed. São Paulo: Cortez, 2008. 
 
CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE CIÊNCIA, SANTO DOMINGO, 10-12 mar, 1999 
e DECLARAÇÃO SOBRE CIÊNCIAS E A UTILIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO, BUDAPESTE, 1999. A ciência para o século XXI: uma nova visão e 
uma base de ação. Brasília: UNESCO, ABIPTI, 2003. 72 p. Disponível em: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001315/131550por.pdf 
 
DUALIBI, M. Alfabetização Ecológica, do que estamos falando? Disponível em: 
http://www.ambiente.sp.gov.br/cea/files/2011/12/Miriam.pdf. 
 
FREITAS, D.; VILLANI, A. Formação de professores de Ciências: um desafio sem 
limites. Investigações em Ensino de Ciências, v. 7, n. 3, p. 215-230, 2002. Disponível 
em: <http://www.if.ufrgs.br/ienci>. 
 
GIROUX, H. Os professores como intelectuais: Rumo a uma pedagogia crítica da 
aprendizagem. Trad. Daniel Bueno. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 
 
IMBERNÓN, F. Formação docente e profissional: Formar-se para a mudança e a 
incerteza. 7ª ed. São Paulo, Cortez, 2009. 
 
PERTICARRARI, A. et al. O uso de textos de divulgação científica para o ensino de 
conceitos sobre ecologia a estudantes da educação básica.Ciência & Educação, v. 16, 
n. 2, p. 369-386, 2010. 
 

http://www.ambiente.sp.gov.br/cea/files/2011/12/Miriam.pdf
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SANTOS, H. R. R.; LEAL, J. C. Educação para a Sustentabilidade: a proposta da 
Alfabetização Ecológica. Revista das Faculdades Adventistas da Bahia Formadores: 
vivências e estudos, Cachoeira, v. 3, n. 1, 2010. 
 
SCARANO, F. R. Mudanças Climáticas Globais: Até que ponto a ecologia como 
ciência pode ajudar na mitigação? In: BUCKERIDGE, Marcos S.(org). Biologia & 

Mudanças Climáticas no Brasil. São Carlos: RiMa Editora, 2008. 
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APÊNDICE C 

 

 FORMULÁRIO PARA O ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DO PROJETO 

DIDÁTICO PELOS PROFESSORES PARTICIPANTES  

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - DCB 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CIENTÍFICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

FORMULÁRIO PARA O ACOMPANHAMENTO DIÁRIO 

DO PROJETO DIDÁTICO PELOS PROFESSORES PARTICIPANTES 

  

1. Identificação:  

1.1 Instituição:_____________________________________________________ 

1.2 Professora Participante:__________________________________________ 

1.3 Ano Escolar que leciona:_________________________________________ 

1.4 Turno que leciona:______________________________________________ 

1.5 Data:__________________________________________________________ 

1.6 Local:_________________________________________________________ 

1.7 Horário:_______________________________________________________ 

1.8 Duração:_______________________________________________________ 

1.9 Número de estudantes participantes:_________________________________ 

2. Tema trabalhado no dia:________________________________________________ 

3. Descrição detalhada das atividades desenvolvidas no dia (Planejamento/ 

como aconteceu?)  

4. Comportamento e participação dos estudantes frente à aplicação da proposta 

(O que ocorreu durante a atividade)/ O que aprenderam? 

5. Reflexões do (a) professor (a) sobre o(s) tema(s) e procedimento(s) 

trabalhado(s) durante a proposta. 
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APÊNDICE D  

 

 AVALIAÇÃO FINAL PELAS PROFESSORAS PARTICIPANTES DA 

INTERVENÇÃO 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - DCB 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CIENTÍFICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
 

AVALIAÇÃO FINAL PELAS PROFESSORAS PARTICIPANTES DA 

INTERVENÇÃO 

1. Identificação:  

1.1 Instituição:_________________________________________________ 

1.2 Professora Participante:_______________________________________ 

1.3 Ano Escolar que leciona:_______________________________________ 

1.4 Turno que leciona:____________________________________________ 

1.5 Data:_______________________________________________________ 

2. Avaliar a formação continuada sobre alfabetização ecológica e as 

implicações para a sua formação docente e para a sua prática em sala de 

aula. 

 

3. Sobre as temáticas abordadas nos encontros formativos, o que acrescentou 

na sua formação e que influenciará na sua prática docente e no seu 

cotidiano? Houve algum tema que você desconhecia? 

4. Avaliar o processo de elaboração e aplicação do projeto didático pedagógico 

e como a temática abordada pode influenciar na difusão do conhecimento 

científico e ecológico. 

5. Avaliar o papel do professor coordenador pedagógico no desenvolvimento 

desta proposta. 

6. Considerações gerais sobre a pesquisa de intervenção e o desenvolvimento 

da alfabetização ecológica na escola. 
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APÊNDICE E 

 

 ROTEIRO DE PLANO DE AULA (Adaptação do PACTO/PNAIC) 

 

 

 

 
 

ROTEIRO – PLANO DE AULA 
(Adaptado do PACTO/PNAIC)  

PROFESSORA:__________________________________________________ 
PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Marli Silva Almeida.  

DATA: ____ /_____/____          

PARA GOSTAR DE LER (Selecionar  textos ou outro material significativos sobre o tema; 
ter cuidado na escolha dos gêneros, verificando a adequação  a faixa etária e conteúdos das 

mensagens) 

OBJETIVO (O que se pretende que o (a) estudante aprenda): 

ESTRATÉGIA (como desenvolver o encontro/ Desenvolvimento): 

RECURSO (O que vai ser necessário para realizar o encontro/ materiais necessários): 

RODA DE LEITURA E ORALIDADE (Aquisição da leitura e desenvolvimento da fala, com 
compreensão sobre o tema do projeto em estudo) 

OBJETIVO:  

ESTRATÉGIA:  

RECURSO: 

LENDO E COMPREENDO (Apropriação da leitura compreensiva sobre o tema em estudo) 

OBJETIVO: 

ESTRATÉGIA: 

RECURSO: 

AQUISIÇÃO DA ESCRITA (Apropriação do sistema alfabético a partir do tema estudado) 

OBJETIVO: 

ESTRATÉGIA: 

RECURSO: 

ESCREVENDO DO SEU JEITO (Escrita espontânea sobre o tema estudado com 
aprofundamento conceitual) 

OBJETIVO: 

ESTRATÉGIA: 

RECURSO: 

OBSERVAÇÕES: (Registro do processo de aprendizagem dos alunos) 
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APÊNDICE F 

PROJETO DIDÁTICO “NA NATUREZA NADA SE PERDE, TUDO SE 

APROVEITA” 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - DCB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃOCIENTÍFICA E FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

 

PROJETO DIDÁTICO PEDAGÓGICO 

 

1. Identificação:  

1.1 Instituição: ESCOLA MONTEIRO LOBATO 

1.2 Participantes e Ano Escolar que lecionam: 

TERRA (1º ANO) 

ÁGUA (2º ANO) 

FOGO (3º ANO) 

AR (4º ANO) 

SOCIEDADE (5º ANO) 

2. Tema: LIXO:  Explorando o resíduo orgânico 

3. Título do Projeto: Na natureza nada se perde, tudo se aproveita! 

1. 4. Introdução/Justificativa (Apresentação do projeto e explicação do(s) 
motivo(s) da elaboração do projeto): 

O modo como o ser humano tem se relacionado com a natureza tem trazido sérias 

consequências ambientais. A partir de um olhar antropocêntrico em que se coloca 

superior às outras espécies, o homem tem visto a natureza apenas do ponto de vista 

da satisfação das suas necessidades. Essas intervenções humanas na natureza não 

consideram as interrelações, a interdependência, muito menos a ideia de que somos 

parte do universo e que apenas somos mais um integrante do planeta Terra, e que, 
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portanto, devemos cuidar, preservar dos recursos naturais para que todos tenhamos 

acesso a esses recursos disponíveis e que são finitos. 

O grande problema é que as ações humanas são baseadas na sociedade do consumo. 

Cada vez mais, as pessoas têm desejado e comprado mais, fato que leva ao uso 

exagerado dos recursos naturais para satisfazer os desejos dessa sociedade que só 

pensa no seu bem, no seu interesse particular. Ou seja, é uma sociedade que se 

mantém por uma formação econômica de produção e consumo em larga escala. As 

conseqüências dessa visão político-econômica são visíveis tanto nos centros urbanos 

quanto nos campos: exploração de recursos, avanços na tecnologia e a aceleração de 

graves problemas ambientais e ecológicos, como contaminação da água, aquecimento 

global, etc. O consumo exagerado e não consciente gera um dos maiores problemas 

ambientais dos nossos dias que é a enorme quantidade de lixo que todos nós 

produzimos, isto é, os resíduos que são produzidos pelas atividades humanas.  

A humanidade tem sofrido as ameaças da natureza decorrentes da sua ação sobre 

ela, por isso, é importante que  a Educação  se apresente como instrumento para 

diminuir estes impactos humanos,em todas as etapas da educação. Segundo Capra 

(2003, p. 33), nas próximas décadas, a sobrevivência da Humanidade dependerá da 

nossa alfabetização ecológica - nossa capacidade de compreender os princípios 

básicos da ecologia e viver de acordo com eles. 

Alfabetizar ecologicamente é ir de encontro com as posturas tradicionais, associando 

questões sociais e ecológicas nas práticas pedagógicas, despertando no professor e no 

aluno a necessidade de mudança de postura e de vida. Como afirma Dualibi(2011):  

A alfabetização ecológica pressupõe uma visão sistêmica da vida. Sua 

fundamentação teórica está baseada na teoria dos sistemas vivos. No entanto 

precisa ter conteúdos específicos ou ser uma dimensão fundamentada em 

princípios e critérios que perpassam várias disciplinas, ser um espaço de 

diálogos, de encontros entre os múltiplos saberes e fazeres (DUALIBI, 2011, 

p. 2). 

Sobre o olhar da interdependência, da necessidade de diálogo, a Carta da Terra( 

2013) que é uma declaração de princípios fundamentais para a construção de uma 

sociedade global no século XXI, que seja justa, sustentável e pacífica, propõe que 

deve haver mudança tanto na mente como no coração. Na mente por meio de um 

novo olhar para a natureza, e de coração no sentido de compreensão de que há uma 

interdependência global e da necessidade de ações compartilhadas e responsáveis. 

Ainda sobre esse aspecto, Ferraro Júnior ( 2013)  sugere que no Relatório Jacques 

Delors (UNESCO, 1996) Educação no século XXI  que apresenta os pilares da 

Educação: Aprender a CONHECER ,Aprender a FAZER, Aprender a CONVIVER, 
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Aprender a SER deveria ser acrescentado mais um pilar que hoje é essencial à 

educação do ser humano: aprender a CUIDAR E A SE RESPONSABILIZAR PELA 

TERRA E POR TODAS AS FORMAS DE VIDA. 

De acordo com o PCN Meio Ambiente e Saúde (2001, p.19): 

A perspectiva ambiental consiste num modo de ver o mundo em que se 

evidenciam as inter-relações e interdependência dos diversos elementos na 

constituição e manutenção da vida. Em termos de educação, [...] contribui 

para evidenciar a necessidade de um trabalho vinculado aos princípios da 

dignidade do ser humano, da participação, da co-responsabilidade, da 

solidariedade e da equidade. 

Este projeto surge, então, como uma necessidade de promover reflexões sobre os 

impactos humanos na natureza e sobre a ação de cada um e de todos em relação ao 

seu meio, entendendo que é fundamental que as crianças, jovens, adolescentes e 

também os adultos repensem suas ações e compreendam que a natureza faz parte de 

um grande organismo vivo que é a Terra e que os ecossistemas são interdependentes 

e altamente organizados. Todos os seus ciclos e fluxos ocorrem num total equilíbrio, 

mas de forma dinâmica (LEAL; SANTOS, 2010). No entanto, as ações do ser humano 

têm contribuído para que haja os desequilíbrios ecológicos e ambientais. 

Por isso, inicialmente, foram realizados pela coordenadora pedagógica da escola e 

pesquisadora responsável pela pesquisa científica intitulada “Formação Continuada 

de professores dos anos iniciais do ensino fundamental com enfoque em 

alfabetização ecológica” ,  encontros de formação continuada nos horários de AC 

com as professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental de Nove Anos para 

refletir e discutir sobre as suas necessidades formativas quanto às temáticas 

ecológicas e ambientais, de novembro de 2015 a maio de 2016. Em seguida, 

coletivamente foram discutidas as ações do projeto. Com o advento do Programa 

Despertar, houve uma reunião com pais, alunos, representantes do povoado e alguns 

professores participantes da pesquisa para elaboração do Diagnóstico da Realidade 

Socioambiental e  a comunidade também optou pela escolha do tema sobre o lixo, 

dentre outros problemas apresentados na comunidade. Sendo assim, ficou decidido 

que o tema será discutido de maneira geral, mas será destacada a importância do lixo 

orgânico na redução dos impactos ambientais provocados pelo homem por meio da 

sua produção de lixo. Os resíduos orgânicos tanto da escola quanto das casas dos 

estudantes serão separados e utilizados para a construção de uma composteira 

doméstica coletiva na escola. 

1. A compostagem é muito importante, pois podemos reciclar os restos de comida e 
resíduos vegetais de casa, escola, jardim ou horta, que teriam como destino final o 
aterro sanitário. Ao reciclar estamos fazendo a recomposição do planeta e 
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devolvendo ao mesmo aquilo que pode trazer benefícios tanto para o planeta como 
para o ser humano na saúde, economia, limpeza etc. O lixo orgânico é uma matéria 
orgânica  e produz-se um fertilizante natural que não polui o solo com produtos 
químicos e serve  como adubo para as plantas crescerem saudáveis. 
O tipo de compostagem mais indicado para escolas é a compostagem doméstica, 
aquela em que o processo é feito em pequena escala, dentro de recipientes pequenos 
(compostores) ou no próprio chão e não exige grande quantidade de resíduos 
orgânicos. 

Em relação à temática do lixo, André Trigueiro (2015) diz que :  

Fala-se sobre nossa responsabilidade em relação ao lixo (o que é 
positivo), mas ignora-se de onde ele vem e por quê. A reciclagem 
nunca será uma solução em si mesma, mas um paliativo, uma 
medida importante para reduzir o estoque de resíduos que não 
merecem ser chamados de “lixo” por terem ainda utilidade e 
serventia. Lição que precisa vir junto: quanto mais consumimos, 
mais lixo geramos. E isso tem um custo econômico, social e 
ambiental. 

 

Com essa preocupação e a partir dos seguintes questionamentos foi elaborado o 

projeto: De que forma o lixo orgânico por meio da compostagem pode contribuir 

com o equilíbrio ambiental?Como a comunidade escolar e local do povoado de Itiúba 

podem contribuir para minimizar os impactos ambientais provenientes da produção 

de lixo de cada um?  

Este projeto intitulado “Na natureza nada se perde, tudo se aproveita” objetiva 

refletir criticamente sobre o problema socioambiental do lixo, a importância do lixo 

orgânico e o seu reaproveitamento, bem como propor ações que contribuam para o 

equilíbrio do planeta. Foi decidido coletivamente que a proposta será aplicada às 

segundas-feiras, exceto, se surgir alguma eventualidade ou necessidade de 

planejamento. As atividades referentes ao processo de alfabetização ecológica serão 

permanentes por meio de sequências didáticas e acontecerão dentro dos tempos 

pedagógicos propostos pelo Pacto Todos pela Alfabetização, com base na rotina 

didática para o tempo de alfabetizar: Tempo para gostar de ler; Tempo de aquisição 

da leitura; Tempo de prática de escrita. Essa rotina didática será adaptada para 

atender a proposta do nosso projeto.  

O projeto de Compostagem na Escola Monteiro Lobato terá início no mês de Maio de 

2016. No primeiro momento, cada sala construirá uma caixa de composição e 

decomposição de material.   

Sobre a composteira coletiva que será construída coletivamente na escola pelas 

turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental,  durante os encontros foi explicado 
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como ocorre o processo de compostagem, e os problemas decorrentes da inadequada 

disposição do lixo nas cidades e a importância dos decompositores (fungos e 

bactérias) na ciclagem da matéria orgânica.  

Para a realização do projeto foi sugerido a construção de composteira, os materiais 

necessários para a realização da compostagem, um local da escola e baldes com 

tampa. Serão realizadas reuniões com os funcionários responsáveis pela cozinha da 

escola e com os pais para explicar a respeito da compostagem e da sua importância 

para o meio ambiente, além disso, será passada uma lista de materiais que poderiam 

ser enviados para a compostagem. 

Sendo assim, o lixo na cozinha será separado diariamente. 

Durante um período de três meses os alunos das turmas envolvidas no projeto 

visitarão a composteira uma vez por semana e observará o que está acontecendo. 

Nesta etapa, eles poderão perceber a ação dos microorganismos na decomposição da 

matéria orgânica, tema estudado dentro da sala de aula e aprendido na prática. Eles 

também observarão a temperatura, a umidade e o aspecto do composto.  

Os alunos sob a supervisão da coordenadora e das (os) professoras (es) e 

responsáveis pelo projeto se alternarão no revolvimento do material. O revolvimento 

tem por finalidade remover o excesso de gás carbônico, introduzindo ar atmosférico 

rico em oxigênio, o qual é consumido pelos microorganismos presentes no composto.  

 

Durante estas visitas, sempre será recordado o que os alunos ouviram na sala de 

aula: as discussões sobre degradação ambiental, o desperdício, os problemas 

decorrentes de uma má disposição do lixo nas cidades e ação dos microorganismos 

(fungos e bactérias) na decomposição dos materiais.Após três  meses, 

aproximadamente, o composto estará pronto e será utilizado como adubo em  horta e 

plantas na escola e na comunidade.  

Discussões sobre o descarte de pilhas e baterias, sobre o lixo tóxico também serão 

trabalhadas, tendo em vista que esses tipos de resíduos são descartados 

inadequadamente na natureza. A proposta é construir um ponto de coleta de pilhas e 

baterias como forma de evitar que sejam jogadas diretamente no solo.    

 

Além disso, os conteúdos serão trabalhados em todas as turmas, sendo que cada 

professor (a) fará a(s) adequação (ões) de acordo com a sua classe. O projeto será 

trabalhado na escola numa perspectiva transversal, perpassando pelas diversas 

disciplinas a partir da esfera local para a global. Segundo o PCN (1999), trabalhar de 

forma transversal significa buscar a transformação dos conceitos, a explicitação de 

valores e a inclusão de procedimentos, sempre vinculados à realidade cotidiana da 
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sociedade, de modo que obtenha cidadãos mais participantes. 

 Diante disso, este é um projeto importante e necessário para a comunidade, tendo 

em vista que é urgente repensar as ações e compreender que nem tudo precisa ser 

descartável, ou seja, nem tudo é inútil e que não devemos desperdiçar aquilo que 

pode se transformar em outra coisa; considerando que na natureza tudo se 

transforma. É preciso, portanto, que as pessoas sejam educadas sobre as formas 

sustentáveis de conviver com o meio ambiente de forma consciente, responsável e 

com compromisso. 

5. Problematização (Pergunta sobre o problema que será trabalhado): 

          - De que forma o lixo orgânico por meio da compostagem pode contribuir para 

o equilíbrio ambiental? 

            - Como a comunidade escolar e local do povoado de Itiúba podem contribuir 

para minimizar os impactos ambientais provenientes da sua produção de lixo? 

4. Objetivos (Para quê, o que se espera deste projeto): 

4.1 Objetivo Geral: 

            Refletir criticamente sobre o problema socioambiental do lixo, a importância do lixo 

orgânico e o seu reaproveitamento, bem como propor ações que contribuam para o equilíbrio 

do planeta. 

4.2 Objetivos Específicos: 

1. Identificar os diferentes tipos de lixo, evidenciando o lixo orgânico.  

2. Refletir criticamente sobre o consumo consciente e os 7 Rs. 

3. Discutir sobre a coleta de lixo e sobre o descarte  local. 

4. Compreender como se dá o processo de compostagem e sua utilidade. 

5. Construir uma composteira. 

6. Reciclar os resíduos orgânicos por meio da compostagem. 

7. Diminuir a quantidade de resíduos orgânicos que são jogados no lixão, 

utilizando a compostagem. 

8. Incentivar os alunos a reciclarem os resíduos produzidos na cantina da 

escola e em suas próprias casas; 

9. Apresentar aos alunos e a comunidade escolar o conceito de compostagem 
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como uma forma de tratamento do lixo orgânico; 

10. Diminuir a quantidade de lixo gerado na escola; 

11. Implantar um modelo de compostagem dentro da própria escola; 

12. Formar cidadãos conscientes em relação ao consumo e à proteção do meio 

ambiente. 

5. Temática Abordada (Assuntos que serão trabalhados durante o projeto): 

5.1 Conteúdos relacionados: 

 Definição de lixo, chorume, aterro sanitário, incineração e lixão. 

 Lixo como fonte de energia; 

 O que é lixo orgânico; 

 Transformação dos materiais (tempo de decomposição dos 

materiais);  

 As caracterizações da compostagem; 

 A importância dos Fungos e bactérias no processo de 

decomposição; 

 O descarte do lixo e coleta seletiva; 

 Impactos do lixo no ambiente: Poluição (água, solo e ar); 

 Lixo, higiene e saúde pública; 

 Consumo consciente; 

 Os 7 Rs (Evolução dos Conceitos); 

 Responsabilidade de todos e de cada um (o cidadão e as esferas do 

poder público). 

6. Procedimentos Metodológicos (Desenvolvimento das etapas): 

 Estudos conceituais em sala de aula a partir dos temas específicos; 

 Realização de reuniões com os  pais e funcionários da escola para 

explicar a respeito da compostagem e da sua importância para o meio 

ambiente.Apresentação e solicitação dos materiais que eles poderão 

enviar para a compostagem. 

 Bate papo com as famílias sobre o tema sob a orientação de um biólogo; 
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 Criação de um ponto de recolhimento de baterias; 

 Visita ao local de descarte do lixo no povoado; 

 Criação de um desenho sobre o tema com os estudantes e  escolha do 

desenho para elaboração do adesivo da campanha; 

 Incentivo aos estudantes e, desses aos pais  sobre o uso de sacolas 

permanentes para compras no mercado (merendas, feiras, etc.); 

 Construção de uma composteira da turma para que criem hipóteses 

sobre o que acontece com cada tipo de material depois de passar certo 

tempo enterrado. 

 Construção de uma composteira coletiva na escola. 

 Acompanhamento do espaço da compostagem por cada turma; 

 Reunião com os pais apresentando outros trabalhos realizados no 

projeto, além da composteira da escola. 

 Distribuição ou venda do adubo orgânico produzido. 

 Distribuição de sacolas de tecido para compra de pão. 

7. Público Alvo ( Quem serão os participantes):  

Professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental, alunos, funcionários e 

pais da Escola Monteiro Lobato. 

8. Período de Realização (Tempo de duração do projeto): 

Maio a Novembro 

9. Material Necessário ( Recursos didáticos que serão utilizados): 

Recursos audiovisuais, recursos humanos, papel ofício, tintas, cola, fita 

adesiva, impressora,  internet, madeira, terra, restos de alimentos, vasilhames 

plásticos, furadeira,  água, pó de serra, luvas, borrifadores,peneira, adesivos, 

sacolas de tecido.  

10. Avaliação do projeto (Como verificar o desenvolvimento do projeto, 

avaliando os aspectos positivos e negativos): 

A proposta de Avaliação será realizada de maneira contínua e sistemática 

durante todo o processo de ensino-aprendizagem. No processo de avaliação o 

professor pode utilizar diferentes metodologias e instrumentos para avaliar os 

alunos, como a elaboração de textos, relatórios, perguntas feitas durante as 
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atividades e entre outros. 

Os professores irão acompanhar a execução do projeto com uma ficha de 

acompanhamento diário sobre a realização de cada aplicação da proposta. 

Ao final da aplicação será realizada uma roda de conversa com as professoras, 

a pesquisadora para discutir sobre os resultados esperados e alcançados com a 

proposta. 
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APÊNDICE G 
 

CARTA ELABORADA PELOS ESTUDANTES DA PROFESSORA FOGO 
PARA AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA, 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
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APÊNDICE H 

FOTOS DO PROJETO DIDÁTICO “NA NATUREZA NADA SE PERDE, TUDO 

SE APROVEITA” 

Caixa de decomposição 

 
Fonte: Arquivo dos autores, 2016 

 

Montagem da composteira coletiva 

 
Fonte: Arquivo dos autores, 2016 
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Hora de peneirar o composto orgânico 

 
Fonte: Arquivo dos autores, 2016 

 

 
Fonte: Arquivo dos autores, 2016 
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Composto orgânico  

 
Fonte: Arquivo dos autores, 2016 

 

 

Lixão do povoado 

 
Fonte: Arquivo dos autores, 2016 
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Encontro com os pais para apresentação dos resultados do projeto 

 
Fonte: Arquivo dos autores, 2016 

 
 

Distribuição de sacolinhas para os pais 

 
Fonte: Arquivo dos autores, 2016 

 
 


