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Este artigo tem como objetivo relatar uma experiência de um grupo de alunos da 
Pós–graduação, numa disciplina para os cursos de Licenciatura e de Pedagogia, da 
Faculdade de Educação da Unicamp. A disciplina intitulada “EP – 171 – Educação e 
Cidadania” foi estruturada em dois módulos, sendo que o primeiro – foco de análise 
do presente trabalho – articulou–se sob a forma de Oficinas de Produção em 
Educação Ambiental. As Oficinas tinham como objetivos principais: a) Resgatar as 
concepções prévias dos alunos a cerca da temática; b) Discutir as diferentes 
possibilidades de abordar a questão ambiental sob a perspectiva interdisciplinar no 
ambiente escolar formal e não–formal; c) Estimular a reflexão de propostas para o 
desenvolvimento da Educação Ambiental; d) Recolher subsídios para futuros 
trabalhos relacionados à Educação Ambiental, tanto no campo de ensino, quanto no 
campo de pesquisa. O primeiro módulo foi organizado em cinco eixos temáticos: 
Interdisciplinaridade, Dimensão Social, Saúde, Currículo e Recursos Didáticos, 
totalizando 30 horas. Em todos os encontros, foram propostas atividades práticas 
com breve aporte teórico, nas quais os alunos foram estimulados a trazer 
experiências e refletir sobre suas práticas enquanto alunos e/ou profissionais da 
Educação. De um modo geral, a experiência mostrou–se significativa para os 
participantes do processo, oportunizando reflexões sobre a temática ambiental, 
relevantes para a formação acadêmica e profissional dos envolvidos. 
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Houve um tempo em que a formação docente limitava-se à formação inicial e à 
construção, enquanto professor dava-se no cotidiano da sala de aula. No entanto, 
as transformações do mundo contemporâneo promoveram mudanças no papel 
atribuído a este, que deixou de ser visto apenas como um transmissor de 
conhecimento.  A formação inicial e continuada passou a ser prioridade na 
educação brasileira, principalmente através de reformas educacionais 
desencadeadas desde os anos 1990 que redesenharam o papel do professor. 
Passou-se a exigir uma atuação crítica em meio à complexidade do conhecimento 
existente, determinando um processo de reflexão-ação-reflexão e o 
desenvolvimento da criatividade. Mas, para que o docente possa atuar dessa forma, 
torna-se necessário a reestruturação de sua formação, seja ela inicial ou 
continuada. Assim, a formação continuada tem sido amplamente investigada, dada 
a necessidade atual de um profissional em constante formação.  

Introdução 

É nesse contexto que o grupo FORMAR-Ciências, através das Oficinas de Produção 
(OP), desenvolveu uma proposta de formação que busca um professor que articule 
teoria e prática, que reflita sobre a própria ação, consciente da sua ação política e 
pedagógica. Sem propor receitas, as OP buscam, através de um diálogo crítico 
entre formadores e professores em formação, resgatar experiências e vivências, 



desencadeando um movimento reflexivo voltado para a própria ação pedagógica, 
cuja finalidade é a construção de novos conhecimentos, em busca de alternativas 
para os desafios que o professor enfrenta em seu cotidiano.  

Considerando o contexto acima, este artigo relata a experiência de um grupo de 
alunos da Pós-graduação, na elaboração de uma disciplina para os cursos de 
Licenciatura e de Pedagogia da Faculdade de Educação da Unicamp. Intitulada EP- 
171-Educação e Cidadania, foi estruturada em dois módulos, sendo que o primeiro 
- foco de análise do presente trabalho - articulou-se sob a forma de OP em EA 
(Educação Ambiental), reformulada para a formação inicial a partir dos moldes 
teórico-metodológicos das OP do grupo FORMAR-Ciências. A escolha pela temática 
EA reflete as pesquisas dos pós-graduandos envolvidos e a preocupação dos 
mesmos com a formação dos professores das séries iniciais. Assim, as OP foram 
concebidas de modo a contribuir com um pensamento crítico em relação à EA e 
buscaram oferecer aos participantes uma oportunidade de articular as questões 
teóricas relativas à EA e sua prática no cotidiano escolar.   

O referencial teórico

Parte-se do pressuposto de que não há um único conceito de EA, existindo 
diferentes tendências político-pedagógicas que não conferem unidade à mesma. 
Sorrentino (1995) dimensiona quatro tendências de EA: Conservacionista; Gestão 
Ambiental; Economia Ecológica; EA ao Ar Livre. Tais tendências são endossadas por 
Fracalanza (2003). Já Amaral (2003) divide as tendências em EA da seguinte 
forma: Adestramento Ambiental; Desenvolvimento Sustentável; Ecologismo 
Radical; Crítica. 

  

A primeira, de Adestramento Ambiental, advém do teor instrumental e pouco crítico 
da prática educativa. Ao desenvolver atitudes sem preocupar-se com os 
pressupostos sociais, políticos e econômicos; reflete uma visão utilitarista e 
antropocêntrica do ambiente. A segunda, do Desenvolvimento Sustentável, 
preconiza o equilíbrio entre ambiente e desenvolvimento econômico, sem que 
profundas transformações ocorram. Conforme Amaral (2003, p.09), "nessa 
perspectiva, sociedade e cultura se pasteurizam e subordinam-se 
irremediavelmente à economia e aos interesses ambientais

As principais críticas e objeções às demais tendências de EA são o 
antropocentrismo e cientificismo exagerados; a tentativa de individualizar a 
responsabilidade ambiental; negligência aos fatores políticos e econômicos, o 
reducionismo da EA e sua dissociação da educação. 

". O Ecologismo Radical, 
terceira tendência, "preconiza uma transformação completa dos atuais padrões de 
relação entre ser humano e restante da natureza[...]" (Amaral 2003, op.cit.). Tal 
tendência traz a ciência, a técnica e o capitalismo como os grandes culpados pela 
crise ambiental, e propõe soluções preservacionistas e o retrocesso nos padrões 
atuais de civilização. Por fim, o autor traz a tendência do Pensamento Crítico, 
indicando um conjunto de diretrizes e metodologias que trazem uma alternativa 
coerente e consistente às críticas das tendências anteriores, num comprometimento 
de revelar plenamente o ambiente e suas múltiplas facetas.  

Alguns pontos da tendência do Pensamento Crítico foram adotadas para 
desenvolver as OP. Um primeiro seria a necessidade de entender a questão 
ambiental dentro da complexidade que a mesma exige, levando em conta os 
aspectos históricos, físicos, biológicos, sociais, econômicos, filosóficos e políticos, 
bem como a necessária contextualização histórica do conhecimento científico, 
buscando sempre a interdisciplinaridade. Outro aspecto importante é a 
incorporação do cotidiano do aluno e de seus conhecimentos prévios, tentando 



adequar sempre ao nível de desenvolvimento cognitivo daqueles que participam do 
processo de formação.  

A necessidade de formação de indivíduos para lidar com a crise ambiental faz da 
interdisciplinaridade uma urgência à educação. Tais questões apontam para a 
importância da abordagem interdisciplinar nos cursos de formação, especialmente 
se tratando de EA, intrinsecamente ligada à interdisciplinaridade. Por outro lado, 
revelam um cenário de dificuldades e deixam dúvidas quanto à real implementação 
dessa abordagem nos cursos mencionados. Estratégias têm sido utilizadas 
erroneamente classificadas como interdisciplinares, possivelmente devido não só à 
variedade de definições para a palavra, como devido ao desconhecimento de seu 
real significado.  

A formação de professores e a interdisciplinaridade  

Enquanto Japiassu (1976) e Fazenda (1995) evidenciam diferenciações entre os 
termos multi e pluridisciplinaridade, Morin (2005) considera-os como sinônimos. 
Optamos pela linha de Amaral (2005), que desenvolve essas definições 
relacionadas ao aspecto educacional focando a multidisciplinaridade, com duas 
modalidades para desenvolvê-la. A multidisciplinaridade simples ocorre quando 
alguns temas abrangidos em conteúdos programáticos escolares são 
automaticamente abordados por diferentes disciplinas, em diferentes momentos do 
período letivo e/ou de formação do aluno.  Já a multidisciplinaridade articulada

Todavia, a palavra 

 
acontece quando o mesmo tema é abordado por diferentes disciplinas num mesmo 
período de tempo.  

interdisciplinaridade

Pode-se concluir que a interdisciplinaridade acontece sempre que é promovido 
algum tipo de interação entre duas ou mais áreas do conhecimento, seja pela 
simples troca de idéias ou informações entre elas, ou pela síntese de conceitos, 
metodologias e procedimentos, em busca de solução para um problema comum. 

 "se caracteriza pela intensidade das 
trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas, no 
interior de um projeto específico de pesquisa" (JAPIASSU, 1976, p. 74). Morin 
(2005) coaduna com tais reflexões, compreendendo-a como a reunião de 
disciplinas que estabelecem trocas e cooperações entre si, transformando-se em 
algo orgânico.  

Amaral (1993) desenvolve essas definições relacionadas ao aspecto educacional e 
descreve duas modalidades: a interdisciplinaridade de transição, que é aquela 
que um professor desenvolve quando, ao tratar um tema em sua disciplina, procura 
transcender os limites da mesma, e invadir outros campos de conhecimento; e a 
interdisciplinaridade plena

Assim, o desenvolvimento da interdisciplinaridade não requer a eliminação das 
disciplinas, mas tão somente sua integração, de modo a estabelecer pontos de 
ligação que permitam compor o conhecimento em sua totalidade e dinamicidade. 

, que ocorre quando professores de diferentes 
disciplinas envolvidos concomitantemente com a mesma temática, estabelecem 
intercâmbios no tratamento do assunto.  

No 1

Objetivos e Desenvolvimento 

o semestre de 2009 surgiu a oportunidade de executar a proposta da OP em EA 
junto a uma disciplina eletiva da graduação. Devido ao caráter não obrigatório da 
mesma, matricularam-se alunos de diferentes áreas do conhecimento (Pedagogia, 
Ciências Sociais, Química, Educação Física), além de alunos especiais (professoras 



em exercício). A heterogeneidade do grupo culminou em algumas adaptações na 
estrutura e na carga horária da OP, resultando em sete encontros, divididos em 
cinco eixos temáticos, ministrados aos sábados das 8 às 12h, totalizando 28 horas. 
  

A partir das concepções de EA, formação docente e interdisciplinaridade já 
apresentadas, os objetivos da OP foram resgatar as experiências e as concepções 
de EA dos participantes e promover o intercâmbio entre os mesmos; realizar 
levantamento das concepções e memórias; possibilitar a interação entre os saberes 
dos alunos e a produção acadêmica; estimular o desenvolvimento de uma prática 
em EA de maneira reflexiva.  

Os encontros foram desenvolvidos buscando o resgate inicial das concepções 
prévias dos participantes em relação à temática trabalhada, a partir do uso de 
diversas estratégias como imagens, filmes e dinâmicas. Após tal resgate, foi feito 
um pequeno aprofundamento teórico conduzido pelo debate suscitado pelas 
concepções trazidas pelos alunos, seguido de uma atividade voltada para a ação 
educativa em EA.  

Como encerramento do módulo, foi solicitado aos alunos a elaboração de uma 
atividade em EA com o intuito de avaliar o que compreenderam sobre o tema e 
também oferecer elementos para a reflexão do grupo formador sobre a própria 
prática. Formaram-se seis grupos com aproximadamente sete alunos cada e, cada 
grupo entregou uma proposta escrita e a apresentou no último encontro do 
módulo. 

As atividades foram analisadas nos seguintes pontos: temas abordados; público-
alvo; metodologias propostas; recursos didáticos utilizados; grau de 
integração das disciplinas; e por fim, as tendências de EA explicitadas pelos 
alunos. A análise dos trabalhos pode ser encontrada no quadro apresentado no 
ANEXO 1.  

Análise dos Trabalhos 

Após a leitura das propostas, a presença das temáticas: Água (2 trabalhos); Lixo, 
Seres Vivos e Energia (um trabalho cada), revelou vínculo das atividades 
apresentadas com o currículo de Ciências Naturais, especialmente com a Ecologia. 
Uma proposta foi classificada como Geral já que não privilegiou nenhum tema 
específico ao realizar uma trilha de sensibilização ambiental.   

Temas abordados 

Chama atenção o fato de que apenas o tema Lixo norteou um dos eixos da OP, 
enquanto que os demais apareceram em algumas discussões, mas sem se deter em 
um enfoque específico. Todavia, mesmo sem priorizar tal tema, todos trabalhos 
trataram da poluição por resíduos sólidos. Os temas resíduos sólidos e recursos 
hídricos têm recebido crescente atenção dos educadores, principalmente na 
Educação Formal.  Em panorama sobre a EA nas escolas brasileiras, Trajber e 
Mendonça (2006) mostram que o principal tema abordado nos projetos é água, 
seguido por lixo/reciclagem e poluição/saneamento básico. Tomazela et al. (2009) 
destaca água, lixo e reciclagem como os temas mais apontados pelos alunos como 
relevantes para sua prática.  

É importante ressaltar que uma das preocupações centrais dos eixos foi conduzi-los 
de forma a não destacar uma visão estritamente ecológica, que desarticulasse das 
dimensões sociais. Contudo, a maior parte das atividades tratou os temas 



escolhidos de uma maneira tradicional, dando ênfase para conceitos científicos 
envolvidos no assunto. Nas propostas do tema Água, é clara a predominância de 
conceitos ecológicos, como o ciclo da água, a relação entre a quantidade de água 
doce e salgada e a poluição. Questões sociais sobre a desigualdade de distribuição 
da água, a potabilidade ou doenças associadas ao consumo de água contaminada 
não foram abordadas. O mesmo ocorreu no trabalho sobre Seres Vivos, que 
limitou-se a ressaltar a importância da água para a sobrevivência dos animais. As 
propostas que envolveram os temas Lixo e Energia foram as que mais se 
aproximaram das questões sociais, embora também haja grande destaque aos 
conhecimentos científicos em ambas. 

Todos as propostas foram voltadas para o púbico escolar. Um grupo adaptou suas 
atividades para a Educação Infantil, três grupos para séries iniciais do Ensino 
Fundamental, um para o Ensino Médio e um para os próprios alunos participantes, 
(caracterizando-se como Ensino Superior). A escolha do público possui estreita 
ligação com o curso de formação e a atuação dos alunos, sendo que as pedagogas 
focaram suas propostas na Educação Infantil ou Séries Iniciais do Fundamental, 
enquanto que os licenciandos trabalharam com o Ensino Médio. Por fim, os alunos 
que atuam com EA em espaços não-formais, fizeram a atividade para os alunos da 
sala. 

Público-alvo 

As propostas metodológicas apresentadas foram associadas a uma diversidade de 
recursos didáticos que buscaram facilitar o processo de ensino-aprendizagem e 
propiciar práticas reflexivas, saindo do sistema estritamente teórico e técnico, 
trazendo elementos do dia-a-dia do aluno. De forma geral, as ações foram assim 
apresentadas: Roda de conversa, Sensibilização, Pesquisa, Aula expositiva, 
Palestras. 

Metodologia e Recursos Didáticos 

A análise das propostas metodológicas considerou aspectos relativos à formação e 
tempo de exercício da docência dos alunos. Dentre os seis grupos, dois eram de 
licenciandos de Pedagogia (sem experiência docente). Apesar de coincidentemente 
trabalharem com o mesmo tema, um deles propôs aulas predominantemente 
expositivas; enquanto o outro propôs diversas atividades (leituras de gráficos, 
mapas e imagens, discussões, pesquisas etc.). De certa forma, o segundo grupo se 
aproximou mais da idéia de utilizar metodologias diversificadas para trabalhar EA; 
por outro lado, a pequena duração das atividades foi um indicativo da falta de 
experiência desses alunos. 

Já os dois grupos compostos por professoras em exercício (na Educação Infantil e 
séries iniciais), trouxeram propostas já experimentadas em suas escolas, contendo 
uma diversidade de metodologias e recursos didáticos, porém, com duração mais 
estendida. Tais professoras, ao trazerem para o debate suas experiências, já 
iniciaram um processo de ação-reflexão-ação da própria prática e de suas 
concepções sobre EA. 

O quinto grupo, composto por licenciandos de Sociologia, propôs um ciclo de 
palestras sobre o tema Energia para o Ensino Médio. O grupo indicou vários 
recursos que seriam utilizados por professores de diferentes disciplinas, mas a 
forma de utilização desses recursos assim como o planejamento e desenvolvimento 
do ciclo de palestras não foi descrito. Apesar da integração dos saberes ser meta 
para a abordagem do tema, a ausência de detalhes do planejamento não forneceu 
elementos para analisar a proposta.  Além disso, a fragmentação da proposta em 



disciplinas nos faz lamentar que esta visão ainda se perpetue, contrapondo ao 
modelo de EA baseado na interdisciplinaridade e na integração de saberes. 

O último grupo propôs uma trilha interpretativa vivenciada por todos participantes 
que, ao passar pela trilha de olhos vendados, entrava em contato com diferentes 
estímulos: som, olfato e tato. Segundo o grupo, os objetos foram colocados da 
seguinte forma: primeiro elementos naturais (frutas, terra, água) seguido da 
introdução de objetos industrializados e instrumentos tecnológicos. Esta atividade, 
no entanto, foi considerada apenas um recurso didático de sensibilização dos 
participantes. Para engatilhar discussões mais fundamentadas e críticas dentro da 
temática ambiental é necessário ter claros os objetivos e concepções de EA a serem 
trabalhadas, para não ocorrer o risco de desenvolver apenas uma atividade de 
sensibilização.  

Dois grupos conseguiram elaborar propostas interdisciplinares, entretanto, outros 
três não superaram as propostas multidisciplinares, comumente desenvolvidas nas 
escolas por meio de projetos. Além disso, um dos grupos desenvolveu uma 
proposta que, por não desenvolver conteúdos, não foi possível classificar. 

Grau de Integração 

Das propostas interdisciplinares, apenas uma atingiu um nível maior de integração 
em que os conteúdos se intercruzavam. Entretanto, percebeu-se na apresentação 
dos alunos uma dificuldade de explicitar como essa proposta poderia ser colocada 
em prática, apontando que apesar da compreensão do significado da 
interdisciplinaridade, ainda é difícil implementá-la. O outro grupo apresentou uma 
proposta interdisciplinar de transição, possivelmente pela maior facilidade de 
compreensão e implementação, quando comparada à interdisciplinaridade plena.  

Quanto às propostas multidisciplinares do tipo articulada, verificou-se que existe 
uma confusão sobre a diferença desta modalidade de integração e a 
interdisciplinaridade. Há persistência da visão de que o pedagogo, por trabalhar 
todos os conteúdos, necessariamente desenvolve trabalho interdisciplinar. 
Entretanto, identificou-se que a abordagem desses conteúdos continua sendo feita 
de modo fragmentado, sem estabelecer relação nem entre as disciplinas, nem entre 
os conteúdos de uma mesma disciplina. Tal fato é bastante preocupante se 
pensarmos que, em função da própria forma de trabalho do pedagogo, seria mais 
fácil desenvolver atividades interdisciplinares (especialmente as interdisciplinares 
de transição). 

Já o trabalho que apresentou proposta do tipo multidisciplinar simples, percebe-se 
que não houve avanço se comparado à forma de trabalho predominante nas 
escolas. Ou seja, a visão que permanece é a de que apesar de trabalharem 
conteúdos afins, cada professor deve trabalhá-los ao seu modo e tempo, sem se 
preocupar com o estabelecimento de relações explícitas com outras disciplinas. 
Essa perspectiva é fruto da crença de que o aluno é capaz de estabelecer sozinho 
tais interações, o que nem sempre acontece na prática. 

Quanto ao último trabalho, cuja classificação não foi possível ser feita por não 
abordar conteúdos, convém fazermos uma ressalva. Se considerarmos que as 
experiências sensíveis que se tem no dia-a-dia são integradas, na medida em que 
permitem vivenciar o ambiente nas suas múltiplas integrações, neste caso, essa 
atividade poderia ser considerada interdisciplinar. Porém, apesar de integradas, não 
conseguiram oferecer uma compreensão das integrações que se manifestam no 
ambiente, carecendo de uma discussão mais profunda.  



De maneira geral, apesar do avanço promovido pelas oficinas, para a maioria dos 
alunos a abordagem realizada não foi suficiente para superar as dificuldades de 
planejamento e implementação de propostas interdisciplinares. 

Neste item buscou-se verificar quais tendências de EA estavam presentes nas 
propostas. Contudo, sabe-se que é tarefa complicada encontrar uma tendência 
única, como um tipo ideal, no sentido weberiano. Todos os autores que enveredam 
no debate das tendências de EA, acabam por sistematizá-las na forma de tipos 
ideais, mas dificilmente serão encontradas na realidade sem influência de outras. 

Tendências de EA 

Houve heterogeneidade na classificação: duas propostas caracterizadas como 
desenvolvimento sustentável com elementos de EA crítica, uma como 
desenvolvimento sustentável, duas como adestramento ambiental e uma como 
ecologismo radical. 

Quanto às classificadas como desenvolvimento sustentável com elementos de EA 
crítica, a primeira foi apresentada pelo grupo das professoras em exercício que 
elaboraram um trabalho sobre resíduos sólidos. Nessa proposta, percebe-se que as 
professoras escaparam do senso comum, propondo reflexões sobre a reciclagem, 
que foi o tema gerador para debates mais profundos, utilizando-se de metodologias 
variadas, contrariando a tendência mostrada por Layrargues (2002) ao afirmar que, 
apesar da complexidade do tema, os trabalhos desenvolvidos nas escolas sobre a 
questão do lixo são reducionistas, abrangendo apenas reflexões superficiais sobre 
reciclagem.  

A segunda proposta, sobre energia, inovou na escolha do conteúdo e na forma 
como ele seria tratado: debates e palestras com professores de várias disciplinas, 
utilizando-se de um referencial crítico na abordagem. Questões como "quais os 
custos sociais e culturais do progresso" foram colocadas, o que contemplaria a 
multiplicidade da temática para além da questão energética.  

O grupo que escolheu Recursos Hídricos tratou a temática de forma bastante 
tecnicista e conteúdista. Dentre outros elementos, pudemos caracterizar a proposta 
como desenvolvimento sustentável.  

Dois grupos foram classificados como adestramento ambiental. A proposta que 
contemplou a natureza e os seres vivos, bastante articulada para se trabalhar com 
o público infantil, foi marcadamente antropocêntrica. Já a atividade desenvolvida 
para o público de 4º e 5º anos sobre recursos hídricos focou o Ensino de Ciências, 
utilizando-se de metodologias tradicionais e conteudísmo, abandonando as pré-
noções dos alunos.  

Por fim, a proposta que teve o conteúdo geral mostrou-se interessante como 
recurso metodológico, mas a ausência de um debate aprofundado e o reforço de 
valores preservacionistas fez com que fosse enquadrada como ecologismo radical.   

Em relação à contribuição da OP na e para a formação docente dos alunos 
participantes concluí-se que a ampla participação desses gerou um confronto entre 
suas concepções e as concepções de EA trabalhadas, possibilitando (re) pensarem 
sobre a complexidade da temática ambiental e suas articulações com o ensino 
formal. Tal fato pôde ser observado através das propostas apresentadas e das 
avaliações individuais sobre o trabalho desenvolvido. Houve um amadurecimento 

Considerações finais 



dos alunos em relação às atividades propostas, mesmo que ainda eles tenham sido 
superficiais no estabelecimento da integração do homem no ambiente. 

Em relação à contribuição da OP na e para a formação docente dos professores, 
podemos dizer que a trajetória de elaboração, execução e avaliação da OP esteve 
marcada por constantes reflexões dos formadores em relação a sua prática docente 
no Ensino Superior. Tais reflexões foram possibilitadas devido a valorização da 
temática da EA para a formação de educadores; a afinidade do grupo de trabalho e 
o comprometimento com a formação inicial e continuada no Ensino Superior. Além 
disso, as discussões e as reflexões geradas possibilitaram a reflexão sobre as suas 
próprias concepções de ambiente e sobre a inserção desse ambiente no processo 
de ensino e aprendizagem em contextos de ensino formal e não-formal. Desta 
forma, a elaboração e execução da OP contribuiu para o processo de ação-reflexão-
ação dos envolvidos, levando a um amadurecimento e crescimento profissional de 
toda equipe.  

Acredita-se que a universidade em seu papel formador deva trabalhar nos cursos 
de graduação esse tema para que as questões sócio-ambientais presentes na 
sociedade façam parte da formação inicial. Essa necessidade foi percebida logo no 
inicio quando os alunos demonstravam dúvidas e inquietações sobre a EA. Com a 
evolução dos trabalhos os mesmos demonstraram amadurecimento sobre o tema. 
Apesar do curto espaço de tempo considerado por todos participantes, avaliamos 
que a disciplina atendeu os objetivos propostos de forma satisfatória. 

AMARAL, I.A. programas e ações de formação docente em educação ambiental. In: 
TAGLIEBER, J.E. & GUERRA, A.F.S. (Orgs.) 
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ANEXO 1 
 

Quadro 1 - Sistematização dos pontos de análise dos trabalhos 
 

 Tema Público-
alvo Metodologia Recursos Grau de 

integração Tendências EA  

A Resíduos 
Sólidos (Lixo) 

EFI 
2° e 3° 
anos 

Roda de conversa 
Sensibilização 

Pesquisa 
Aula expositiva 

Vídeo, 
História em 
quadrinhos, 

Textos de apoio, 
Livro de 

registros, 
Visitação à 
empresa 

Multidisciplinaridade 
articulada 

Desenv. Sustent. Com 
elementos de EA crítica 

B 
Recursos 
Hídricos 
(Água) 

EFI  
4° e 5° 
anos 

Aula expositiva 
redação 

Gibi, 
Textos de apoio, 

Desenho do 
ciclo da água 

Multidisciplinaridade 
articulada 

Adestramento 
Voltada para o Ensino de 

Ciências (conteudista) 

C 
Recursos 
Hídricos 
(Água) 

EFI° 4°ano 

Desenho 
Pesquisa internet 

Atividades de 
experimentação 

Música, 
Gráficos, 
Mapas, 

História em 
quadrinho, 

Internet 

Interdisciplinaridade Desenv. Sustent. 

D Energia E.Médio Palestras 

Música, 
Filmes, 
Textos, 
Fotos, 

Reportagens 

Interdisciplinaridade Desenv. Sustent. Com 
elementos de EA crítica 

E Natureza 
(seres vivos) E.infantil 

Roda de conversa 
Atividades de 
observação 

Livro 
paradidático, 

Registros, 
Fotos, 

Músicas, 
Vídeos, 

Coletores de 
lixo 

Multidisciplinaridade 
simples Adestramento 

F Geral 1 Geral  Trilha Desenhos Não foi possível 
identificar2 Ecologismo radical  

 
Fonte de Dados: Disciplina EP 171 - Educação e Cidadania 

 

                                                 
1 Consideramos como Geral os trabalhos que trataram genericamente sobre EA, não privilegiando 
nenhum aspecto específico do conteúdo. 
2 Trabalho ficou focado em experiências sensitivas e não envolveu nenhuma abordagem que procurasse 
relacionar as experiências vivenciadas com conhecimentos abordados por qualquer uma das disciplinas 
dos currículos escolares. 
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