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Nos últimos anos, a Educação Ambiental tem estado cada vez mais presente em 
escolas e outros espaços da sociedade, a partir de um consenso em que se vê, no 
processo educativo, uma das possibilidades de atuação frente ao atual quadro de 
degradação ambiental, na tentativa de revertê–lo. Desse modo, buscam–se 
proposições para um trabalho educativo amplo e aprofundado, que possa dar conta 
do desafio de promover uma mudança de visão de mundo e de estar no mundo, o 
que aponta para a necessidade de reflexões e ações referentes explicitamente com 
a dimensão valorativa. Diante da constatação dessa necessidade e da dificuldade da 
inserção deste trabalho na escola, organizou–se em 2008 um curso de formação 
continuada dirigido a professores do ensino fundamental de uma cidade paulista 
interessados no tema “Educação Ambiental e o trabalho com valores“. Neste se 
buscou oferecer um espaço tanto para aprofundamento teórico e reflexões coletivas 
sobre a temática, como também para adaptação e construção de propostas de 
atividades voltadas à implementação desse conteúdo de ensino na escola pública. O 
curso foi articulado a uma investigação sobre formação docente (em andamento), 
ambos fazendo parte de um projeto de extensão universitária, envolvendo alguns 
professores da universidade, do ensino fundamental, alunos da graduação e da 
pós–graduação em encontros quinzenais ao longo do ano. Nesse trabalho 
apresentamos um texto coletivo elaborado a partir de relatos escritos em diferentes 
momentos do trabalho, no qual se destacaram as reflexões relativas à troca de 
saberes pelo grupo, indicando a riqueza desse espaço de diálogo e 
compartilhamento. 
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Introdução

A atual situação de insustentabilidade ambiental na sociedade 

contemporânea tem sido considerada por muitos como uma crise na relação ser 

humano-natureza sem precedentes na história da humanidade (BORNHEIM, 1985; 

GONÇALVES, 1996; GRÜN, 1994, 2000; LEFF, 2006) e vem exigindo uma reflexão 

sobre o que se convencionou chamar de questão ambiental.  

  

Quando nos referimos aos valores presentes nessa relação ser humano-

natureza, verificamos que esses valores estão, na maioria das vezes, associados à 

utilidade que os seres vivos e demais elementos naturais adquirem na cultura 



ocidental. Nesta, a natureza e todos os elementos que a constituem são tidos como 

recursos aplicados e valorizados segundo as necessidades humanas. 

É nesse contexto que a educação ambiental surge – em meio a outras 

instâncias sociais - como uma proposta de educação da sociedade para, dentre 

outros aspectos, contribuir para o processo de revisão e reversão dos desequilíbrios 

ambientais instalados.  

Ao considerarmos o caráter crítico da educação ambiental, constatamos que 

o trabalho com valores é imprescindível no trato com as questões ambientais. Uma 

das tarefas da educação ambiental é questionar os valores que regem o agir 

humano em sua relação com a natureza e, além disso, para Grün (2000), seria 

importante estudar o processo de afirmação e legitimação de tais valores, uma vez 

que esses naturalizam o fato de que o ser humano ao olhar para a natureza, 

percebe-a como algo a ser possuído e tornado objeto, conferindo-lhe um valor 

instrumental e utilitarista. 

No que diz respeito aos valores, é possível compreendermos a escola 

enquanto instituição formadora de indivíduos para o convívio social e que, por isso, 

representa um importante meio de transmissão de sentidos e significados que 

orientam a prática dos mesmos. 

É possível apontarmos um horizonte de significados quando nos referimos 

aos valores, uma vez que os mesmos implicam um ponto de referência para dotar 

de sentido o mundo e a vida como uma parte do que compartilhamos com os 

demais através da convivência e da cultura, o qual provoca que as pessoas, as 

coisas e acontecimentos não nos sejam indiferentes.  

A partir dessa perspectiva, ao se referirem à questão ambiental, vários 

autores (Rodrigues, 2001; Lastória, 2003; Goergen, 2005; Grün, 2000, 2007) têm 

argumentado a favor de uma educação que priorize o trabalho com valores, 

envolvendo pontos a serem superados e modificados na relação entre ser humano e 

natureza. 

No entanto, dados da literatura têm apontado vários problemas que 

dificultam a realização desse trabalho. Pesquisas têm indicado as dificuldades do 

professor para trabalhar com a educação ambiental, proposta relativamente 

recente nos meios educacionais, que em geral, não fez parte da formação dos 

professores. Outras têm apontado para a complexidade que envolve a integração 

do conteúdo valorativo aos demais conteúdos escolares. 



Isso aponta para a necessidade de inserir esse tema nos cursos de formação 

de professores, partindo-se em busca da construção de experiências que possam 

contribuir para a ampliação de um processo educativo, em que não se cuide apenas 

do conteúdo conceitual, mas se considere e trabalhe com valores de forma 

intencional, explícita e sistemática.  

Essas  reflexões encaminharam-nos para pensarmos sobre a formação 

docente. 

Partimos do pressuposto da necessidade de se introduzir nos cursos de 

formação de professores aspectos que vão além da formação técnica para o 

exercício da profissão, como capacidade de reflexão (Zeichner, 2008), de 

posicionamento diante de assuntos complexos que exigem do docente mais do que 

a formação conceitual, exigindo muitas vezes sensibilidade e autonomia. 

A formação de professores 

Segundo Zeichner (2008), para o professor isso significa que o processo de 

“compreensão e de melhoria de seu próprio ensino deve começar da reflexão sobre 

sua própria experiência e que o tipo de saber advindo unicamente da experiência 

de outras pessoas é insuficiente” (p. 539). O importante seria compreender de que 

forma é possível agregar os saberes docentes, muitas vezes produzidos durante a 

experiência diária do professor em sala de aula, ao processo de formação dos 

professores, o que provavelmente tornaria a tarefa de lidar com os problemas do 

dia-a-dia algo mais estável e convicto. 

A formação dos professores, nesse sentido, não se restringe ao 

conhecimento adquirido durante a formação inicial, mas é um processo que 

permanece em atividade durante toda a vida profissional desses e constitui-se em 

um aspecto muito importante a ser considerado. Para Zibetti e Souza (2007), 

os saberes docentes comportam uma dimensão 
histórica e dialógica porque se constituem ao longo da 
trajetória de formação e de atuação profissional, 
carregando as marcas de todo tipo de tradições 
pedagógicas construídas em diferentes momentos 
históricos. No entanto, mesmo trazendo as marcas da 
influência de outros tempos, o processo de atuação 
docente dialoga com o contexto em que se desenvolve. 
Por isso, ao trabalhar em uma realidade específica, os 
professores dialogam com os recursos materiais de que 
dispõem, as necessidades e solicitações dos alunos, as 
determinações do sistema e as expectativas das 



famílias em relação à aprendizagem das crianças. 
Todos esses aspectos são considerados na atuação e as 
ações desencadeadas para atender às referidas 
demandas são mediadas pelos conhecimentos 
adquiridos durante a formação profissional, nas 
experiências de atuação, sejam próprias ou de 
parceiros, as quais fornecem elementos para a 
constituição da própria prática (p. 260). 

  

Assim sendo, as práticas docentes devem ser consideradas como atividades 

complexas, uma vez que são provenientes não somente de diferentes redes de 

formação, mas também se referem às histórias de vida, diferentes percursos 

profissionais e segundo Leitão (2003) “os sentidos e significados criados e recriados 

ao longo de uma trajetória são fundamentais e constitutivos [...]. E tudo isso deve 

ser incorporado aos processos de formação [...]” (p. 36). 

Vale ressaltar a importância dos cursos de formação como um espaço de 

interação entre os pares, o que pode representar um momento legítimo para que os 

professores possam trocar experiências, dividir angústias e satisfações com outros 

professores que também vivem a experiência docente. Raposo e Maciel (2005), 

afirmam que 

a interação dos membros do grupo deve ser valorizada, 
pois os professores podem se apoiar mutuamente, 
sustentar o crescimento uns dos outros e olhar para os 
seus problemas compreendendo que têm uma relação 
com os de outros professores, com a própria estrutura 
da escola ou do sistema educativo (p. 310). 

Além dos pontos assinalados, ao reconhecermos os professores não apenas 

pela capacidade de reproduzir um conhecimento aprendido com a finalidade de 

ensinar aos seus alunos, mas como sujeitos capazes de produzir saberes, somos 

conduzidos a uma perspectiva de formação docente em que esses saberes devem 

merecer espaços privilegiados, sendo reconhecidos e valorizados (TARDIF, 2004). 

Com isso, os programas de formação de professores poderão contribuir muito mais 

com a valorização dos mesmos diante da sociedade.  

A partir das constatações anteriormente indicadas, foi organizado no ano 

2008 um curso dirigido a professores da rede pública de ensino de uma cidade 

O Curso de Formação Continuada 



paulista[1]

O curso, elaborado a partir de um projeto de extensão universitária, buscou 

promover discussões presenciais a partir de leituras individuais prévias de textos 

relativos ao referencial teórico sobre o tema, concomitantemente à análise de 

situações concretas da realidade envolvendo a sociedade/ escola/ sala de aula/ 

alunos, contemplando após um semestre a construção de um plano de ensino, 

voltado ao tema. 

 interessados no tema “Educação Ambiental e o Trabalho 

com Valores”, cujo objetivo era oferecer aos mesmos tanto um 

espaço para aprofundamento teórico e reflexão coletiva sobre o tema, 

como também para a adaptação e/ou construção de propostas de 

atividades e materiais de ensino voltados à implementação deste 

conteúdo na escola pública de ensino fundamental. 

Oito professores participaram do curso, frequentando reuniões quinzenais 

realizadas no campus universitário para discussão conjunta das leituras feitas 

previamente (estudo do referencial teórico). Além dessa, outras atividades foram 

propostas: elaboração de narrativas escritas contendo reflexões pessoais sobre os 

textos e as discussões presenciais; elaboração e aplicação de um plano de ensino 

que contemplasse o tema proposto junto a classes nas quais os professores 

lecionavam; realização de algumas atividades durante as reuniões presenciais. 

Além desses professores, participaram do curso quatro professoras 

universitárias, duas mestrandas do Programa de Pós Graduação em Educação e 

quatro graduandas da mesma instituição. Esse conjunto acabou permitindo um 

intercâmbio entre quatro subgrupos que, ao longo do desenvolvimento do curso, 

mostrou-se extremamente rico, ao promover a troca de experiências entre seus 

membros. 

Com base em vários trechos das narrativas escritas pelos professores 

participantes, relatórios produzidos pelas alunas da graduação e da pós-graduação 

e de filmagens das reuniões, foi possível verificarmos que o curso promoveu, além 

da apresentação de fundamentos teóricos e debates sobre os mesmos, intensa 

troca de experiências e de saberes, que foram compartilhados entre os 

participantes, mostrando-nos a importância de espaços como esses tanto para 

apresentação de conhecimentos sistematizados, como também para compartilhar 

saberes oriundo das experiências de vida de cada um, com as angústias, receios, 

alegrias e conquistas frente aos desafios que a Educação promove em todos os que 



com ela se envolvem. Assim, não somente os professores do ensino fundamental 

aprenderam com o curso e entre si, mas também os alunos da graduação, da pós e 

os professores universitários aprenderam e refletiram sobre a realidade da escola 

pública e dos desafios da educação com esses professores. É essa aprendizagem 

que pretendemos apresentar nesse texto. 

Em um espaço como o que acabamos de descrever, além das trocas de 

conhecimentos propiciadas, em especial, nos debates acerca dos aportes teóricos 

trabalhados pelos participantes do curso, tais momentos revelaram-se 

oportunidades aos professores para o compartilhamento de experiências vividas por 

esses em ambiente escolar. A importância dessas trocas foi explicitada pelos 

participantes em alguns momentos do curso. 

Trocando saberes, compartilhando angústias e esperanças 

ProfªG: “percebo que às vezes me angustio com o fato de não estar conseguindo alcançar os 
objetivos que eu pretendia, mas quando chego nas reuniões percebo que essa angústia não é 
só minha”. 

ProfªEC

O fato de haver, entre os participantes do curso, professores de diferentes 

áreas do conhecimento, como nesse caso, Língua Portuguesa e Ciências Biológicas, 

se no início parece ter causado uma sensação de insegurança entre alguns, no 

decorrer do curso tal característica parece ter enriquecido o trabalho pela 

contribuição dos diferentes pontos de vista dos professores.  

: “Nossos encontros foram muito produtivos para mim e tenho certeza que para outros 
colegas também, pois através das discussões, da troca de experiências com colegas de outras 
disciplinas, pude adquirir mais segurança no trabalho em sala de aula, pude reformular idéias e 
conceitos”.  

Prof.L: “No início a questão de haver professores de diversas áreas de conhecimento me 
pareceu um pouco estranho, porém com o desenrolar do curso tal característica foi 
imprescindível para o projeto”. 

ProfªEC: “No início, estava preocupada em fazer um curso onde a maioria dos professores 
era da área de Ciências e Biologia, sendo eu da área da Língua Portuguesa. Mas, com o 
decorrer dos encontros, entendi o quanto isso foi produtivo. Sempre gostei de trabalhar com os 
meus alunos sobre as questões ambientais e sobre valores, porém, principalmente as 
ambientais sempre me deixaram insegura, não tinha certeza se poderia trabalhar com temas 
nos quais não tinha formação específica. Hoje estou mais tranquila em relação a isso”. 

ProfªG

Como já afirmamos anteriormente, ao longo do primeiro semestre de 2008, 

os participantes tiveram a oportunidade de estudar textos teóricos sobre educação 

ambiental e também sobre o trabalho com valores, além de se envolverem com 

: “As trocas de experiências com os colegas de outras áreas também reforçou a 
qualidade do curso”. 



outras atividades propostas durante o curso, período destinado ao aprofundamento 

teórico dos professores em relação ao tema. 

Já no segundo semestre de 2008, sob orientação da professora responsável 

pelo curso, os professores elaboraram coletivamente planos de ensino que 

abrangiam a educação ambiental e o trabalho com valores para serem aplicados 

junto a uma classe que o professor escolhesse dentre aquelas em que ele 

lecionava. 

Do grupo de professores da rede fundamental que participaram do curso, 

apenas três chegaram ao final e desenvolveram o plano de ensino. No período 

referente à aplicação do plano, três alunas da graduação que também participam 

do curso de formação, acompanharam cada um desses professores para a 

realização de observações e filmagens das aulas em que o desenvolvimento se deu. 

Durante o desenvolvimento do plano os professores utilizaram músicas, 

poesias, propagandas, cartazes e promoção de debates em suas aulas. Segundo 

esses professores, a experiência de desenvolver e aplicar um plano de ensino que 

contemplasse essa temática foi muito interessante, oferecendo-lhes a oportunidade 

de refletir junto a seus alunos sobre temas imprescindíveis quanto ao meio 

ambiente e também a oportunidade de trabalhar tais temas a partir dos valores que 

tanto o professor quanto os alunos trazem consigo. A experiência vivida durante 

todo o curso foi considerada muito rica e envolvente, segundo  os relatos a seguir 

indicam: 

ProfªEC: “Muitos conhecimentos conquistados ou reforçados no curso já estão influenciando 
minha prática escolar. Desenvolvi um projeto durante o segundo semestre de 2008 com meus 
alunos de 6ª série sobre lixo e consumo ajustando-o a Nova Proposta Curricular e pretendo 
continuar a desenvolver esses e outros projetos nos próximos anos.[...] Realmente não fomos 
preparados para trabalhar com valores, mas acredito que iniciativas como a desse curso de 
extensão/aperfeiçoamento colaboram muito para que nós, profissionais da educação, 
passemos a trabalhar mais e melhor com essa temática extremamente relevante para a 
formação do ser humano”. 

ProfªG: “Com relação às práticas na escola, realizei um projeto com meus alunos da 5ª série 
sobre reciclagem. A professora D [professora universitária coordenadora do curso] e o grupo 
do curso EA Valores foram muito importantes para o auxílio na construção do projeto, através 
de propostas de textos, atividades, materiais etc. Meus alunos tiveram uma participação ativa 
no projeto, percebi que todos se envolveram e entenderam a proposta do projeto (redução da 
produção do lixo). Continuarei o projeto neste ano, pois o assunto é de extrema necessidade e 
requer tempo, pois para mudarmos o comportamento das pessoas e incorporar novos valores 
não ocorre de um dia para outro”. 

Prof.L: “[Aprendizado:] Principalmente a consciência em relação à conservação do Meio 
Ambiente, que foi tão questionada durante as aulas teóricas e práticas. Pude perceber um 
amadurecimento em relação a esse assunto por parte dos alunos, acho que consegui alcançar 
os meus objetivos. Como produto final realizamos a confecção de um documentário (estrelado 



pelos alunos) o que foi de grande importância para a participação total das duas turmas que eu 
trabalhei”. 

Considerando as alunas graduandas que participaram desse processo, tanto 

as reuniões na universidade como o acompanhamento do desenvolvimento dos 

planos de ensino desenvolvido pelos professores foi de grande importância para 

elas. Segundo relatos dessas alunas, essa foi uma experiência que lhes mostrou 

muito da realidade da escola pública e do papel do professor: 

Grad.A: “Eu acompanhei todo o processo de aplicação do plano de atividade de uma das 
professoras [...] As atividades desenvolvidas no segundo semestre, em especial, foram de 
grande riqueza para a minha formação profissional, pois possibilitou um melhor entendimento 
do que é ser professor no contexto brasileiro, e mais especificamente no interior do estado de 
São Paulo . Através destes encontros pude me aproximar da realidade da educação pública, 
sob a óptica dos professores. Tomei contato com as diversas dificuldades que são enfrentadas 
por estes profissionais, e o tamanho descaso ao qual eles vêm sendo submetidos, além de 
perceber a existência de “amarras” que limitam suas atuações. Foi através deste contato, 
inclusive, que cresceu em mim um interesse por entender melhor os confrontos entre teoria de 
ensino e prática, o que culminou no desenvolvimento de um projeto de pesquisa...” 

Grad.C: “Como ouvinte, é praticamente impossível dizer o quanto aprendi com esse trabalho. A 
identificação com os casos contados pelos professores a respeito do dia-dia da escola pública 
foi marcante [...] Portanto, o trabalho foi muito enriquecedor e contribuiu muito para a minha 
formação como graduanda e, principalmente, como pessoa.”  

Grad.G

Vale a pena apresentar o momento em que os professores universitários, que 

tantas vezes ouviram os desabafos de seus colegas professores de ensino 

fundamental, buscando ajudá-los na reflexão sobre a situação de trabalho do 

profissional professor, abrem-se para desabafar de suas dificuldades particulares, 

compartilhando com eles também as angústias perante suas próprias condições de 

trabalho: 

: “[O projeto] seguramente, foi um marco na minha formação profissional e pessoal, isto 
graças às atividades diversificadas que fui orientada a realizar: a aproximação da realidade dos 
professores e da escola, seja através das falas dos professores, das leituras e mesmo da 
observação em sala de aula e na escola. Os dados que foram coletados ao longo do projeto 
serão de grande valia não apenas para o desenvolvimento do meu projeto de pesquisa, mas 
também corresponderão a uma rica fonte de informações para aquelas pessoas que se 
debruçarem sobre eles”.  

Profa Univ. A – [...] tem um grupo de pessoas que resolveu que vai dar uma nota pra produção 
dos professores... Então, o tempo quantifica o trabalho. Então, se faz um número, e não 
pensem vocês que não tem relatório, a gente tem que fazer relatório da produção que passa 
pra alguém, passa no conselho se você está trabalhando, se você não está trabalhando. Isso 
tudo já acontece. Mas agora tem um número. E eu sou extremamente invocada com esse 
número, primeiro porque é um número, e eu sou matemática. E depois, que eu estou 
desconfiada, que eu já mandei o e-mail e ninguém me respondeu, que vão querer que eu fique 
colocando número na produção da colega A e da D.  

Profa. Univ. D. Então vejam como tudo isso daí é esse modelo de “coisificar” e quantificar, fruto 
da nossa sociedade que buscou esse modelo racionalista extremado, considerando que aí 



você poderia fazer cálculos, e organizar a vida para ordem e progresso de todos, da 
humanidade... 

Profa. Univ A

            Como não considerar que os professores formadores são antes de tudo 

também professores, e que a reflexão sobre o trabalho docente e as condições de 

trabalho para exercê-la deve acontecer e envolver a todos? Mas o que se concebe 

geralmente em um curso de formação é que o professor formador apenas tem a 

ensinar, e o professor aprendente a aprender... O que percebemos com essa 

experiência é que, sem abrir mão do que se propõe e se tem a ensinar, sempre se 

tem o que aprender. E para tal é preciso ter abertura para ouvir o outro, e, 

inclusive,  para ser ouvido pelo outro, colega de caminhada na aventura e desafio 

que representa o ser professor. 

: Mas é isso que está acontecendo, cada vez mais a vida das pessoas, o trabalho 
das pessoas, o futuro das pessoas está determinado por esses padrões racionalistas e 
numéricos, e a gente que se propõe a pensar sobre essas coisas não faz nada![...] 

A partir do vivido pelo grupo como um todo, e que pode ser capturado nos 

depoimentos registrados e coletados ao longo do desenvolvimento do curso, é 

possível afirmar que ele possibilitou uma ampliação do processo formativo. O 

espaço dedicado ao estudo conjunto, com abertura para exposição de dúvidas, 

discussões e trocas a respeito do referencial teórico e das experiências de vida de 

cada um permitiu a articulação contínua deste estudo teórico com as experiências 

pessoais e profissionais, não somente dos professores do ensino fundamental, mas 

também dos demais envolvidos com o curso.  

Considerações Finais 

Desta forma, ressaltamos mais uma vez a necessidade de cursos que 

priorizem não somente a formação teórica dos professores “aprendizes”, mas 

também que ofereçam oportunidades de compartilhar seus saberes e experiências, 

de verificar as experiências dos outros docentes e principalmente dar voz àqueles 

que muitas vezes somente é permitido a fala técnica, a respeito de conceitos e 

conteúdos. Para tanto é preciso  

olhar para a prática de nossos pares através das 
janelas de suas salas de aula, a fim de ver o que estão 
a fazer e a aprender de suas próprias práticas. Isso 
significaria abandonarmos a individualidade intrínseca 
de nossa profissão e estarmos abertos para aprender 
uns com os outros. Isso porque, para vermos, 
precisamos estar preparados para sermos vistos 
(ALMEIDA E BIAJONE, 2007: 293). 



Assim considerando, os espaços de formação se tornam espaços onde os 

conhecimentos sistematizados, que a universidade tem a oferecer, se articulam e 

se misturam aos saberes da vida de cada um dos envolvidos no processo formativo, 

de forma a que todos saiam da experiência tendo aprendido e ensinado.   
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[1] Por questões éticas, tanto o nome da cidade, bem como da universidade e dos 
participantes não serão divulgados. 


