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RESUMO  

 

Esta dissertação teve por objetivo produzir uma prática cuja finalidade é romper com modelos 
conservadores no Ensino de conteúdos da Física associados a conteúdos de Biologia, na interface com a 
Educação Ambiental crítica. Para tanto, os seguintes passos foram dados: elaboração de uma prática 
alternativa aos modelos conservadores na interface entre conteúdos de Física, da Biologia e da Educação 
Ambiental; análise do desenvolvimento desta prática a partir das narrativas dos atores de uma sala de 
aula: professor e alunos; (Re)elaboração da prática proposta inicialmente e divulgação da prática 
re(elaborada), a partir da proposta de oficina1 para a formação continuada para professores de Física e ou 
de Biologia, cujo tema foi a interface das duas disciplinas com a Educação Ambiental crítica.  
 

Palavras-chave: ensino de física; ensino de biologia; educação ambiental crítica.

                                                             
1 Este ciclo de oficinas constitui o produto final da dissertação, que está hospedado e disponibilizado ao 
público no seguinte endereço http://lalidh.sites.uff.br. E, após a sua elaboração, há possibilidade de que 
ela seja desenvolvida na Associação Mico-Leão-Dourado.  



 

 

ABSTRACT 

 

 
This dissertation aimed to produce a practice whose purpose is to break with conservative models in the 
Teaching of Physics contents associated with Biology contents, in the interface with Critical 
Environmental Education. To do so, the following steps were taken: elaboration of an alternative practice 
to conservative models in the interface between Physics, Biology and Environmental Education contents; 
analysis of the development of this practice from the narratives of the actors of a classroom: teacher and 
students; re-elaboration of the initially proposed practice and dissemination of the re-elaborated practice, 
based on the proposal of a workshop2 for continuing education for Physics and / or Biology teachers, 
whose theme was the interface of the two disciplines with Critical Environmental Education. 
 

Keywords: physics teaching; teaching of biology; critical environmental education. 

 

                                                             
2
 This workshop cycle constitutes the final product of the dissertation, which is hosted and made 

available to the public at http://lalidh.sites.uff.br/. And, after its elaboration, it is possible that it be 
developed in the Associação Mico-Leão-Dourado. 
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MINHAS MEMÓRIAS... 

 

 Embora não tivesse sido um aluno brilhante nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, queria ser professor. A inspiração veio da minha mãe. Professora 

aplicada, dedicada, tornou nossa casa extensão da escola.  

Ouvia suas conversas sobre o desempenho dos alunos, a necessidade de 

estratégias diferenciadas no ensino. A produção das lembrancinhas nas datas 

comemorativas, elaboração dos painéis, jogos, o cheiro do álcool quando rodava as 

folhinhas de atividade no mimeógrafo faziam meus olhos brilharem.  

Quando dizia a minha mãe que seria professor, logo vinha sua reprovação 

acompanhada de uma direção: vai estudar para servir o Exército ou a Marinha! 

Professor ganha muito pouco e trabalha muito. 

O quanto ganhava não tinha ideia, mas que trabalhava muito eu tinha certeza! 

Contudo, via o prazer e realização da minha mãe no que fazia. E sua realidade não era 

fácil. Trabalhava numa escola no interior de Silva Jardim, o transporte não era acessível. 

Por isso tinha que passar a semana fora de casa, dormia na escola com outras duas 

colegas que trabalhavam na mesma comunidade. 

As turmas eram multisseriadas, e os estudantes apresentavam baixa frequência. 

Muitos deles trabalhavam nas lavouras e não iam para a escola. E para reverter esta 

situação, lembro-me das várias festinhas que mobilizou na escola com o apoio dos 

fazendeiros da região para aproximação e sensibilização das famílias quanto a este 

problema. E as festas eram ótimas! Comida boa da roça e muito brinquedo para 

criançada.   

Durante a semana eu ficava com minha avó, pois tinha que estudar, e em 

Gaviões não tinha a Educação Infantil. Mas quando era semana de festa, eu ia ficar com 

minha mãe. O trabalho era tanto que ela não conseguia vir para casa no final de semana.     

O tempo foi passando, minha mãe passou por outras escolas, chegou a ser 

diretora. E eu ia avançando os anos escolares com muita dificuldade. Queria ser 

professor, mas não gostava de estudar. Minha mãe pegava no meu pé, não aliviava 

nenhum instante.  
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Quando cheguei na quinta série, hoje sexto ano, fiquei fascinado com as aulas de 

Ciências. Decidi que queria fazer Biologia! O que eu estudava em Ciências estava 

totalmente ligado com o que eu vivenciava com meu avô.  

Meu avô tirava areia no rio próximo a nossa casa para complementar a renda. 

Era de forma artesanal, um barco e uma concha. Mas era ilegal! Contudo, meu avô tinha 

um zelo extremo com o rio. Fazia mudas de diversas árvores, e quando estavam 

crescidas, enchia o barco e saia plantando as margens. E eu amava fazer isso com ele. 

Imerso nesse contexto, tudo o que a professora falava sobre mata ciliar, erosão, 

assoreamento, cadeia alimentar, fazia total sentido para mim. Na sexta série (sétimo 

ano) tive a mesma professora de Ciências, ela levou minha turma na Reserva Biológica 

de Poço das Antas. Nesse momento ficou legitimada minha escolha, seria professor de 

Biologia. 

Até então, apenas Ciências tinha minha atenção na escola, quando chegou outra 

professora marcante em minha trajetória estudantil. Professora de Português, 

carismática e afetuosa. Começou a me confiar algumas responsabilidades, pedia ajuda 

para elaboração de umas peças que a ajudaria na faculdade, e assim, pouco a pouco, a 

escola ganhou um novo sentido para mim. Participava de tudo que se podia imaginar, e 

nas aulas vagas ajudava a coordenação de turno. 

Iniciei o curso de formação de professores. Minha mãe ainda tinha esperança 

que eu desistisse. Mas era quase impossível! Quando cheguei em casa, vindo do 

primeiro dia de estágio, lá estava minha mãe com a mesa posta: era um jantar especial! 

Quando estávamos à mesa, me perguntou como foi o estágio, respirei fundo e disparei a 

falar contando o quão incrível tinha sido: a professora tinha faltando, então a 

coordenadora pediu para que eu e mais um colega assumíssemos a turma. Logo fiz o 

combinado com o colega: “não tenho letra bonita, então você copia no quadro e eu 

controlo a turma”. Feito! E assim estava dando tudo certo, turma grande com uns trinta 

e poucos alunos, mas tudo sob controle. Deu a hora do intervalo, brincamos com os 

alunos no pátio, bateu o sinal e íamos voltando para sala, todos felizes, até que a 

coordenadora nos disse que teríamos que ir para outra turma. Juntamos nosso material e 

fomos. 

A segunda turma era menor, uns quinze alunos, mas dava para notar que eram 

repetentes, uns olhares que nos confrontavam, foi intimidador! Olhamos um para o 

outro e acordamos o mesmo trato da turma anterior. Mas o controle da turma não ia 
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nada bem, era aluno tentando pular a janela, quando ia fechar a janela, outro tentava 

fugir pela porta. Então falei firme com eles, disse que só ia sair quem terminasse a 

atividade. Para uns deu certo, mas outros dois ainda nos desafiavam e diziam que nem 

com a tia copiavam! Falei mais uma vez firmemente, já um pouco exaltado: “só sai 

quem copiar a atividade”! No final da aula só ficaram os dois, eles diziam que iam 

perder o ônibus, respondi que pensassem nisso antes! A coordenadora nos apoiou, então 

ficamos depois do horário com eles e só os liberamos com tudo pronto. No fim de tudo 

isso, uma gostosa sensação de dever cumprido. 

Esse momento foi decisivo para minha mãe. Ao ouvir-me narrar minha primeira 

experiência em sala de aula, me deu um forte abraço e declarou seu apoio e incentivo. 

“– Se for isso que você quer e gosta, então seja o melhor!” 

O Curso Normal (CN) foi muito intenso para mim. Tive outros professores que 

deixaram suas digitais em minha formação, e se tornaram minha inspiração. Fazia tudo 

com muito afinco, participava de todas as atividades extracurriculares, principalmente 

as que tinham relação com a área ambiental. Com isso, no meu último ano no CN, fui 

convidado para iniciar um estágio remunerado no Programa de Educação Ambiental da 

Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD).  

Na AMLD cresci profissionalmente e me vi realizado, pois trabalhava com o 

ambiente e a educação ao mesmo tempo, fazia a recepção dos estudantes e turistas na 

Reserva Biológica de Poço das Antas e conduzia-os na tinha educativa da Unidade de 

Conservação. 

Concluí o CN, e no ano seguinte já estava lecionado. Comecei em um Colégio 

particular de Silva Jardim. E tive ótimas experiências, queria pôr em prática tudo que 

aprendi durante a formação, tive uma excelente amiga de trabalho, com quem troquei 

muitas ideias, e dia após dia ia aperfeiçoando a prática docente. 

Este ano foi muito intenso, além de dar aula, havia iniciado a graduação em 

Ciências Biológicas e continuava no estágio na AMLD.  

Nesse momento, entendi exatamente a preocupação da minha mãe com relação à 

profissão que seguiria, vi que quando dizia que professor ganhava pouco, era pouco 

mesmo! Conclui o ano letivo com meus alunos, e com muita tristeza pedi exoneração. 

Mas era necessário tomar esta decisão, pois o que eu ganhava como professor mal dava 

para custear a faculdade. 
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Juntamente com minha saída do colégio veio à oportunidade de ampliar a carga 

horária do estágio na AMLD. Nesse período participei mais ativamente das ações de 

Educação Ambiental na região de ocorrência do mico-leão-dourado com diversos 

públicos: estudantes, professores, pequenos agricultores, fazendeiros.  

A atividade principal do Programa era o curso de formação continuada em 

Educação Ambiental Redescobrindo a Mata Atlântica destinado aos professores. Com 

minha ampliação de horário na AMLD, passei a gerenciar o banco de dados deste curso 

que já estava em sua quarta edição.  

Durante a alimentação deste banco de dados, descobri que a professora de 

ciências, que aguçou ainda mais o meu interesse pelas questões ambientais, participou 

do curso no período em que lecionava para minha turma. Esse momento foi 

emocionante para mim, quando passei pelos registros das atividades da minha 

professora lembrei-me da primeira visita que fiz à Reserva e do sonho de um dia 

trabalhar naquele lugar.  

Concluí a graduação, e já fui contratado como educador ambiental, integrando a 

equipe efetiva da AMLD. Neste instante comecei a conhecer com mais clareza as 

dificuldades enfrentadas por uma ONG, até então somente o êxtase implicado no 

desenvolvimento das ações me invadiam e me tornava completo.  

 Agora era preciso captar recursos para manter a sustentabilidade do Programa, 

desenvolver as ações de conservação da Mata Atlântica e sua biodiversidade e custear 

nossos salários.  

A instabilidade financeira me deixou sem opção. Recém-casado, com novos 

projetos de vida, não hesitei quando recebi o convite para trabalhar no Programa de 

Educação Ambiental para compensação dos impactos ambientais decorrentes da obra de 

duplicação da BR-101.  

Sem dúvida, era um novo desafio! Vindo de uma instituição de conservação, era 

chamado para trabalhar num cenário de devastação ambiental. Em geral, estas 

atividades de compensação não são bem vistas, pois o que comumente ocorre são 

empresas que realizam estas ações desleixadamente, tão somente para cumprir uma 

condicionante do órgão licenciador. 

O peso da responsabilidade que trazia não me permitia vacilar. Eram necessárias 

as melhores ações de Educação Ambiental para que, de fato, o impacto causado pudesse 
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ser minimizado com práticas e hábitos sustentáveis, construídos com as comunidades no 

entorno da obra e com os trabalhadores do empreendimento.    

Incansavelmente visitava as dezessete comunidades diretamente impactadas para 

realização do diagnóstico socioambiental, realizando conversas com moradores, 

representantes políticos e associação de moradores.  

Além do Programa de Educação Ambiental, outros Programas eram 

desenvolvidos concomitantemente por outros profissionais da equipe como, por 

exemplo, resgate e monitoramento de fauna e flora, controle dos cursos hídricos, dentre 

outros. O convívio com esta equipe interdisciplinar agregou muitos valores a minha 

prática profissional.  

No auge das minhas ações junto à empresa, fui convocado em um concurso que 

prestei, enquanto estava na graduação, para professor da Secretaria Estadual de 

Educação.  

De acordo com o regimento da empresa, não poderia acumular dois vínculos 

empregatícios. Tinha que escolher entre o Estado e a empresa.  

Escolhi o Estado, era pouco, mas era estável. Na empresa a obra iria terminar, 

poderia ser aproveitado em outro contrato ou não. Para não interromper as ações do 

Programa de Educação Ambiental, meu coordenador fez a proposta de permanecer na 

empresa como prestador de serviços.  

O colégio que iniciei era longe de onde moro, comecei a trabalhar em Campos 

dos Goytacazes. Mas quando pisei na sala de aula novamente, vi que aquele chão era 

meu lugar. Repentinamente passou na memória a aspiração pela profissão que me 

tomava quando ainda era criança, toda a entrega durante o Curso Normal e a realização 

que tive com meus primeiros alunos.  

Conciliei a docência com as atividades na empresa até finalizar o contrato. Neste 

tempo, consegui movimentar minha matrícula para Rio das Ostras, posteriormente para 

Silva Jardim.   

E, embora o cenário na educação brasileira seja adverso, acredito muito no que 

faço. Atualmente leciono na rede pública e privada de ensino, retornei à formação 

continuada na perspectiva de refletir e aperfeiçoar a prática docente, além da melhoria 

na qualidade de vida.   

Quando consegui a transferência de Campos dos Goytacazes para Rio das 

Ostras, levei um choque de realidade! Acreditava que ia trabalhar com a disciplina de 
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Biologia, mas a carência na escola era de professor de Física. Ou assumia as turmas de 

Física em Rio das Ostras, um pouco mais próximo de onde moro, ou retornava para 

Campos. Optei por assumir a árdua e desafiadora missão: lecionar Física para as turmas 

concluintes. Embora minha graduação seja em Ciências Biológicas e meu ingresso no 

Estado tenha sido nas disciplinas de formação (Ciências, do 6º ao 9º ano e Biologia no 

Ensino Médio), a Secretaria Estadual de Educação habilita3 professores de Biologia para 

atuarem nas disciplinas de Química e Física, em virtude da grande carência destes 

profissionais no quadro de docentes.  

O que estudei durante a graduação era insuficiente para o novo desafio. Tive que 

fazer muitas pesquisas e estudos para dar conta da formação destes estudantes que 

estavam com grandes expectativas para o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. 

O início da caminhada no ensino de física foi com muito receio e insegurança. Ao final 

do ano de 2015, quando vi o bom desempenho dos estudantes nas questões de Física no 

ENEM, e o acesso de alguns deles nas universidades públicas, fiquei um pouco mais 

confiante e motivado a prosseguir na disciplina. 

Neste primeiro ano, enquanto professor de Física, tive alguns conflitos. Uma 

grande inquietação era a falta de reflexão sobre o que eu estava ensinando. Como não 

tinha conhecimento do assunto, não era capaz de julgar as informações que encontrava 

nos livros didáticos e no currículo que deveria seguir. Outra grande angústia era a 

dificuldade de realizar atividades interdisciplinares de educação ambiental com as 

minhas turmas. Esta última, era pior! Neste momento me vi como um professor 

conteudista, apoiado nos livros didáticos, e com uma prática muito longe da que eu 

defendia enquanto mediador nas oficinas de Educação Ambiental para professores do 

Redescobrindo a Mata Atlântica.   

Na tentativa de superar estes obstáculos busquei o Programa de Pós-Graduação 

em Ensino de Ciências na Natureza – UFF para construção de uma nova prática no 

ensino de física. Durante a construção do projeto de pesquisa que deu origem a esta 

dissertação, comecei a olhar para minha atuação enquanto professor. Notei 

transformações desde o primeiro instante que entrei em sala de aula, enquanto 

estagiário. Na minha visão imatura, no primeiro ano do CN, o bom professor era o que 

                                                             
3 A Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC) através da Diretoria Regional habilita o professor a atuar 
em disciplinas, além da disciplina de ingresso, por meio de avaliação e análise do histórico escolar.     
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controlava a turma, o bom estudante era o copista, o castigo era necessário para 

manutenção da autoridade.  

No decorrer do CN, esta visão foi lapidada, tive ótimos professores como 

exemplos, e hoje tenho muito orgulho de trabalhar ao lado deles. Entendi que cópia não 

era sinônimo de aprendizagem efetiva, autoridade conquistava-se respeitando as 

individualidades. 

Hoje, seguro do que ensino nas aulas de Física, consigo romper com os modelos 

tradicionais inerentes à disciplina, estabelecendo o diálogo com outras áreas do 

conhecimento, em especial a Biologia, através de práticas alternativas de Educação 

Ambiental na perspectiva crítica e reflexiva.  

Este trabalho é também minha história de formação e transformação enquanto 

professor. Não existe professor pronto, imutável! A cada novo encontro com uma 

turma, cada conflito vivenciado, cada tomada de decisão faz nascer um novo professor. 

Como legado desta dissertação, fica agregado um novo valor a este professor, a reflexão 

contínua da própria prática que concebe uma nova prática!              
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1. INTRODUÇÃO  

 

As discussões sobre origens, concepções e metodologias da Educação Ambiental 

(EA) são amplas, porém os desafios para torná-la uma realidade nos espaços formais e 

não formais de Educação são maiores. Ao longo da história, muitas conquistas foram 

alcançadas na trajetória da EA, porém a efetivação das mesmas colide com interesses 

políticos e econômicos. 

Pensar no percurso percorrido pela EA não é uma tarefa fácil, uma vez que não 

se pode inferir com precisão onde este campo do conhecimento inicia sua história, 

contudo, sabe-se que a demarcação de seu território perpassou conflitos sociais e 

profundas transformações culturais conduzidas por múltiplos sujeitos em locais e 

tempos variados. 

Segundo Carvalho (2004, p. 39), a EA nasce dos movimentos ecologistas de 

afirmação de autonomia da ecologia em relação às ciências biológicas que se 

apropriaram da citação feita, em 1986, pelo biólogo Alemão Ernest Haeckel que definia 

a ecologia na literatura científica como ciência das relações dos organismos com o 

mundo exterior.   

[...] a palavra ecologia transbordou os limites da ciência biológica e 
ecológica, transitando do campo estritamente científico das ciências naturais 
para o campo social. No mundo social essa palavra foi apropriada e 
reproduzida por uma diversidade de práticas não científicas, como as ações e 
movimento sociais, e acabou ganhando novos significados, agora alinhados 
com a utopia de um mundo melhor, ambientalmente preservado e 
socialmente justo. [...] Mais do que a ciência ecológica, é o ecologismo que 
constitui a origem da EA e da formação do sujeito ecológico (CARVALHO, 
2004, p. 39 e 40). 
 

Neste período embrionário, a EA filia-se a uma visão naturalista, também 

denominada conservacionista, com representatividade das Organizações não 

Governamentais que militavam pela proteção da natureza e sua biodiversidade. A 

estratégia adotada neste modelo conservacionista é a definição de uma espécie bandeiro, 

ou seja, um representante da fauna ou flora emblemático, carismático que atraísse a 

sociedade para sua proteção, e consequentemente do seu habitat.   

 Este movimento gerou um distanciamento do homem da natureza, uma vez que 

o ambiente ideal, em perfeito equilíbrio, não poderia existir com a convivência humana. 

O homem só interage com a natureza para desmatar, provocar incêndios, poluir o ar e os 

rios. Carvalho (2004, p.37) propõe a superação desta marca, “mediante a afirmação de 
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uma visão socioambiental, exigindo esforço para superar esta dicotomia entre natureza e 

sociedade, para poder ver as interações permanentes entre vida humana social e vida 

biológica da natureza.” 

 E esta superação começa a ganhar sentido nas últimas décadas quando de fato a 

educação, com toda sua base filosófica e transformações sócio históricas, conflui com o 

campo ambiental constituído uma nova proposta para a EA. 

 Para Loureiro (2004, p. 74), há um equivoco quando se pensa que a EA como 

um processo linear que desdobra da educação conservacionista, e aponta duas 

justificativas: 

Primeiro, porque qualquer atividade social modifica sua qualidade por um 
conjunto complexo de relações e interações no tempo e não apenas por um 
acúmulo de conhecimentos. Segundo, porque a educação ambiental é 
expressão concreta e específica de diferentes abordagens ambientalistas e 
pedagógicas, que se configuraram nas últimas quatro décadas, porém, de 
modo plural e tensionado. Portanto, afirmar que em sua origem era 
politicamente conservadora e conservacionista, no modo de pensar a relação 
entre natureza e sociedade, e hoje é crítica e integradora, significa ignorar seu 
movimento no seio da educação e enquanto expressão da atuação política de 
agentes ambientalistas, desde meados dos anos de 1960. (LOUREIRO, 2004, 
p. 74)  
 

Loureiro (2004, p.76) traz na mesma publicação um fato importante para 

compreensão do início da jornada da EA no Brasil: 

É oportuno recordar também que a “questão ambiental” aqui chegou sob o 
signo da ditadura militar, com os movimentos sociais esfacelados e a 
educação sob forte repressão, de modo a se evitar a politização dos espaços 
educativos. O resultado foi, em termos de educação ambiental, uma ação 
governamental que primava pela dissociação entre o ambiental e o educativo/ 
político, favorecendo a proliferação dos discursos ingênuos e naturalistas e a 
prática focada na sensibilização do “humano” perante o “meio natural”, 
ambos desvinculados dos debates sobre modelos societários como um todo. 
Assim, a educação ambiental ganhou visibilidade como instrumento de 
finalidade exclusivamente pragmática (em programas e projetos voltados 
para a resolução de problemas enquadrados como ambientais) e como 
mecanismo de adequação comportamental ao que genericamente chamou-se 
de “ecologicamente correto”. É por isto, inclusive, que o senso comum 
muitas vezes acaba vendo-a, ainda hoje, como mero meio de apoio em 
projetos denominados “ambientais”, e não como uma perspectiva 
paradigmática em educação. (LOUREIRO, 2004, p. 76) 
  

Atualmente a EA conquistou seu espaço nas Políticas Públicas e adentra os 

espaços formais. De acordo com a Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999, entende-se por 

EA o processo por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes voltadas para conservação do meio 
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ambiente e qualidade da vida.  Esta mesma lei também institui a Política Nacional da 

Educação Ambiental, que é uma importante ferramenta para o desenvolvimento da EA, 

nos espaços formais e não formais da Educação. 

A EA não formal é entendida como ações e práticas voltadas para sensibilização 

da coletividade, responsável pela mobilização da sociedade para refletir sobre as 

atitudes e padrões de consumo adotados no cotidiano que impactam o ambiente. E é 

fortemente desenvolvida por instituições não governamentais. 

Já a EA formal é a que acontece dentro do contexto das instituições de ensino, 

sistematizada num currículo, desenvolvida em todos os níveis e modalidades. De caráter 

continuo e permanente. Dentro desta perspectiva, a educação ambiental formal assume 

uma grande responsabilidade na formação do sujeito ecológico. 

A Política Nacional da Educação Ambiental contribuiu para construção de uma 

sociedade ambientalmente consciente de sua postura com relação ao ambiente, contudo, 

no Brasil, a população desconhece os princípios desta política. E o desconhecimento 

não se dá pelo desconhecimento das leis, decretos e afins, mas pela ideia que 

fundamenta nossos governantes e população de que o desenvolvimento econômico e o 

desenvolvimento científico podem prescindir da preservação e do cuidado com o 

ambiente.  A Educação Ambiental, seja no espaço formal ou não-formal, tem como 

principal finalidade mudar nossas formas de relação diante das formas instauradas pelo 

operador ético da sociedade moderna. Pensando especificamente a Educação Ambiental 

na escola, instituição que é cenário desta dissertação, é possível entender que a 

educação conteudista, empirista em nada favorece essa mudança que não é apenas da 

ordem do conhecimento de conteúdos, mas se trata de mudança de operador ético. 

Trato, portanto, do que hoje se chama de EA crítica. 

Durante o período que atuei com formação continuada de professores em 

Educação Ambiental, notava nas oficinas de sondagem sobre o tema da EA, o 

desconhecimento de grande parte do grupo dos princípios de uma EA crítica. O que 

mais se apresentava eram ações de EA conservadora.  

A EA conservadora caracteriza-se por olhar para as consequências sem analisar 

criticamente as influências socioeconômicas e causas do fenômeno (LAYRARGUES, 

2000 apud NUNES, BOMFIM e FONSECA, 2018).  Guimaraes (2004, p. 26) diz que a 

EA conservadora “alicerça nessa visão de mundo fragmenta a realidade, simplificando e 

reduzindo-a, perdendo a riqueza e a diversidade da relação”. 
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Para Guimarães (2004, p.27), a EA crítica não é um desdobramento da EA 

conservadora, mas, se contrapõe, fundamentando-se em outro referencial teórico, na 

perspectiva de fomentar uma leitura de mundo mais complexa para intervenção nas 

transformações socioambientais.  

Uma Educação Ambiental Crítica deve destrinchar as causas que levam à 
degradação socioambiental no ambiente em que o educador está atuando, 
evidenciando que, apesar das particularidades de cada território, em cada um 
deles são indissociáveis as questões ambientais locais das sociais a que as 
populações são expostas. (NUNES, BOMFIM e FONSECA, 2018, p. 43) 

 

Pensando na superação desse desafio nas escolas, faço algumas perguntas: qual 

o espaço da EA nas escolas? Quais são seus sujeitos? É bem provável que muitos 

respondam que a EA é função das aulas de Ciências/Biologia, Química e até mesmo 

Física, e consequentemente tem por sujeito os professores das ciências da natureza e 

seus estudantes.  

No entanto, nesta dissertação, faço um recorte para tratar da EA crítica na 

interface das salas de aula de Biologia e de Física, bem como na interface entre escola e 

espaço não formal. Esta escolha de cenário é resultado da minha formação e da minha 

atuação como professor, porém, a interdisciplinaridade exigida pela EA crítica não pode 

ser perdida pelas disciplinas que ensinam ciências da natureza, tal como discutiremos 

adiante. 

 No cenário aqui demarcado, sala de aula de Biologia e sala de aula de Física, é 

preciso transcender os conteúdos científicos, estimulando a reflexão e criticidade do 

educando, para que estes tenham uma visão ampla das interações socioambientais. 

Desta forma, a EA deixa de ter seu lugar privilegiado nas aulas de Biologia e dialoga de 

forma interdisciplinar com as demais áreas do conhecimento, na perspectiva deste 

trabalho, iniciando com a Física pela emergente necessidade de romper modelos 

conservadores peculiares a disciplina aproximando-a das demandas sociais.  

É preciso ministrar a Física com o objetivo de que o aluno seja 
proporcionado a estabelecer o pensamento crítico e reflexível a partir de 
situações reais do seu cotidiano, observando as grandes transformações que 
estão acontecendo no meio ambiente devido à ação antrópica, e que ele saiba 
ter um posicionamento sobre o assunto, já que o aluno também faz parte 
desse meio. A Física no Ensino Médio deve ser voltada a cidadania, em 
questões que mostrem a realidade, elementos que possam ser vivenciados por 
parte do aluno, tornar o assunto mais concreto, uma Física mais atual 
(MOREIRA, 2000 apud SANTOS, s/p, 2011). 
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Neste momento, a reflexão da prática pedagógica dos professores das ciências da 

natureza que dão vida a EA é crucial. Carvalho (2004) alerta que:  

[...] A EA seria, então, equivocadamente tomada como um sucedâneo do 
ensino de Ciências, na acepção de uma Ciência morta, mais ainda bem viva 
enquanto ideia-força disputando hegemonia dentro do campo científico. E 
correndo o risco de orientar-se predominantemente para a difusão de 
conhecimentos científicos e tecnológicos ambientais tomados por sua forma 
ingênua, sem a devida problematização de seus contextos históricos de 
produção e dos interesses econômicos aos quais respondem [...] Desta forma, 
não se trata, para a EA, de negar o valor do conhecimento científico da 
natureza e de suas aplicações tecnológicas, mas de torná-los objeto de 
compreensão crítica. Os conhecimentos científicos seriam, nesse caso, uma 
das fontes de trabalho e pesquisa da EA. Ou seja, um entre outros saberes 
culturais que poderiam ser acionados e problematizados para compreensão 
das relações socioambientais. (CARVALHO, 2004, p. 124 e 125) 

 

Mortimer (1998), em seu artigo “Sobre chamas e cristais: a linguagem cotidiana, 

a linguagem científica e o ensino de Ciências”, ainda acrescenta que a ausência do 

contexto histórico, cultural e tecnológico pode acarretar no fracasso das disciplinas de 

química, física e biologia no Ensino Médio: 

O ensino de Ciências, de uma forma geral, tem reforçado a visão da ciência 
como algo estático, como um conjunto de verdades imutáveis, de estruturas 
conceituais congeladas no tempo. A prática de um ensino sem nenhuma 
relação com os contextos históricos, sociais e tecnológicos em que a ciência é 
construída e aplicada, a ausência de fenômenos que possam mostrar a 
natureza das construções teóricas e dos modelos científicos como construções 
matemáticas e discursivas para interpretação e descrição de uma realidade 
muito mais complexa, tudo isso torna a ciência escolar desinteressante e sem 
sentido para a grande maioria dos estudantes. (Mortimer, 1998, p. 114) 
 

Na tentativa de responder este problema, Mortimer (1998, p. 114) indica a falta 

de diálogo entre a linguagem científica e a linguagem cotidiana, entre a realidade criada 

pela ciência e a realidade da vida cotidiana. Muito mais do que no Ensino de Biologia, o 

Ensino de Física expressa este distanciamento de linguagem. O estabelecimento da 

Física no Século XIX, e a difusão desta ciência de forma irrefletida e inalterável 

corrobora para o afastamento dos interesses dos estudantes das aulas de Física. 

[...] Os conhecimentos de Física vêm sendo ministrados, ainda, conforme 
técnicas criadas no fim do século XIX. No máximo, os alunos tomam 
conhecimento sobre como resolver questões da Física newtoniana. Numa 
escola em que a Física é um pouco mais aprofundada, pode até ser que 
aprenderão alguns princípios da Física dos séculos XX e XXI. (PEREIRA & 
AGUIAR, 2006 apud SANTOS, 2011, s/p) 

 

Compreendendo que a EA é oriunda da demanda social, ou seja, da vida 

cotidiana, percebe-se a necessidade do desenvolvimento de ações continuadas de EA na 
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interface com o Ensino de Biologia e Física a fim de promover mudanças no processo 

de ensino-aprendizagem em ciências da natureza, além de formar sujeitos capazes tomar 

decisões com autonomia, adotando uma postura crítica diante de valores imediatistas 

propagados pela mídia, pois sabem que suas ações repercutirão sobre o meio ambiente.  

 

 

 

1.1 PROBLEMÁTICA 

 

Como desenvolver uma prática para o Ensino das Ciências, a partir das relações 

entre e a Física e a Biologia na interface com a Educação Ambiental Crítica?  

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

A finalidade deste trabalho é produzir uma prática com o objetivo de romper 

com modelos conservadores no ensino de conteúdos da Física, associados a conteúdos 

de Biologia, na interface com a Educação Ambiental crítica. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Elaboração de uma prática alternativa aos modelos conservadores na interface entre 

conteúdos de Física, da Biologia e da EA; 

2. Análise do desenvolvimento desta prática a partir das narrativas dos atores de uma 

sala de aula: professor e alunos; 

4. (Re)elaboração da prática proposta inicialmente, após a análise descrita no objetivo 

anterior; 

5. Divulgação da prática re(elaborada), a partir da proposta de oficina4 para a formação 

continuada para professores de Física e ou de Biologia, cujo tema será a interface das 

duas disciplinas com a EA.  

                                                             
4 Este ciclo de oficinas constitui o produto final da dissertação, que está hospedado e disponibilizado ao 
público no seguinte endereço http://lalidh.sites.uff.br/equipe/. E, após a sua elaboração, há possibilidade 
de que ela seja desenvolvida na Associação Mico-Leão-Dourado.  
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Para tanto, esta dissertação apresenta em seu desenvolvimento teórico um breve 

contexto histórico do Ensino de Ciências, com ênfase nas disciplinas de Física e 

Biologia, apontando para uma possível articulação dos saberes inerentes às disciplinas 

através da Educação Ambiental Crítica. Compreendendo a importância do professor 

neste processo, é feita uma análise das possíveis causas para o distanciamento entre 

teoria e prática, e como os cursos de formação continuada podem contribuir para 

articulação do que se diz com o que se faz, respeitando e valorizando o conhecimento 

produzido pelo docente em seu campo de atuação.     

Neste trabalho é exposto como exemplo o curso de formação continuada 

Redescobrindo a Mata Atlântica, em que participei como professor, posteriormente 

como facilitador das oficinas, integrando a equipe de Educação Ambiental da 

Associação Mico-Leão-Dourado. Este curso proporcionou a inserção de EA crítica na 

minha prática profissional, por isto torna-se relevante entender sua metodologia para dar 

luz a minha identidade enquanto professor e educador ambiental. 

Após o desenvolvimento teórico, está a metodologia que norteou este processo 

de pesquisa-intervenção. Os sujeitos foram os estudantes das turmas 1005/2017 do 

Colégio Estadual Cinamomo (cenário A) e 3002/2017 do Colégio Estadual Sérvulo 

Mello (cenário B) e eu, professor de Biologia no cenário A e Física no cenário B. Os 

dados analisados foram os registros diários redigidos por mim, narrando as experiências 

vivenciadas nas turmas supracitadas. Estas narrativas são analisadas em cenas, e 

refletem minha transformação e reconstrução enquanto professor que se apropria da EA 

crítica para contextualizar e articular os conteúdos de Biologia e Física.  

Por fim, é apresentado o produto desta dissertação, o ciclo de oficinas para 

professores que atuam no ensino de ciências, elaborado a partir da reflexão e 

reelaboração da minha prática docente, que concebe novas práticas e rompem os 

modelos tradicionais de ensino.        
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2. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

 

2.1 ENSINO DAS CIÊNCIAS NO ENSINO MÉDIO: AS RELAÇÕES ENTRE OS 
CONTEÚDOS DA FÍSICA E DA BIOLOGIA NO DESENVOLVIMENTO DE 
PRÁTICAS DE EA 

 

Num resgate histórico do Ensino de Física, Moreira (2000, p.94), ao fazer uma 

retrospectiva da área, toma como ponto de partida o curso de Física do PSSC (Physical 

Science Study Committee), que publica, em 1960, a primeira edição do PSSC Physics. 

Tratava-se, à época, de um projeto curricular complexo e inovador, com uma filosofia 

de ensino de Física, que destacava procedimentos e a estrutura da Física. No Brasil esta 

edição foi traduzida em 1963 pela Editora Universidade de Brasília, e foi representativa 

na tentativa de romper com o modelo do ensino que era baseado apenas no uso dos 

livros de textos. A proposta então era mais centrada nos experimentos.   

Até essa época, o ensino de Física era baseado, ou referenciado, por livros de 
textos, dentre os quais destaco três com os quais tive familiaridade como 
aluno e, mais tarde, como professor de ensino médio nos anos sessenta: 
Introdução à Física, de Maiztegui & Sábato (1951), Física na Escola 
Secundária, de Blackwood, Herron & Kelly (1958) e Introdução à 
Eletricidade, ao Magnetismo e à Ótica, de R.A. Salmeron (1961). A atividade 
experimental desenvolvida pelo aluno já era considerada importante no 
ensino de Física, mas o referencial era o livro texto. (MOREIRA, 2000,  
p.94) 

 
 Neste mesmo período surgiram outros projetos curriculares, com a mesma 

ênfase, para o Ensino Médio na Inglaterra e nos Estados Unidos. No Brasil estes 

projetos curriculares, dentre eles o Projeto de Ensino de Física, foram traduzidos e 

adaptados por docentes da Universidade de São Paulo, sediados no IBECC (Instituto 

Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura) (MOREIRA, 2000; NASCIMENTO, 

FERNANDES e MENDONÇA, 2010). 

 
[...] as mudanças curriculares preconizavam a substituição de métodos 
expositivos de ensino por métodos ativos e enfatizavam a importância da 
utilização do laboratório no oferecimento de uma formação científica de 
qualidade aos estudantes. As atividades educativas tinham por finalidade 
motivá-los e auxiliá-los na compreensão de fatos e conceitos científicos, 
facilitando-lhes a apropriação dos produtos da ciência. Fundamentadas no 
pressuposto do aprender-fazendo, tais atividades deveriam ser desenvolvidas 
segundo uma racionalidade derivada da atividade científica e tinham a 
finalidade de contribuir com a formação de futuros cientistas 
(KRASILCHIK, 1987 apud NASCIMENTO, FERNANDES e 
MENDONÇA, 2010, p. 229). 



25 

 

 

 Estas propostas educativas foram relevantes na tentativa de superar as 

concepções do ensino de ciências predominantes nos anos de 1950 que possibilitava aos 

estudantes o acesso às verdades científicas e o desenvolvimento de uma maneira 

científica de pensar e agir (FROTA-PESSOA et al, 1987, apud NASCIMENTO, 

FERNANDES e MENDONÇA, 2010).  

Contudo, tais propostas, não foram bem-sucedidas. De acordo com Nascimento, 

Fernandes e Mendonça (2010) o pequeno impacto das propostas educativas deveu-se à 

resistência dos professores, que não receberam treinamento adequado, e ao descuido 

com algumas traduções. Moreira (2000) destaca que o paradigma dos projetos não 

durou muito tempo, e apontou a ausência de uma concepção de aprendizagem no 

processo que se dá o ensino de Física como um dos principais contribuintes do 

enfraquecimento desta tendência. 

  

[...] um motivo que não pode ser ignorado é a falta de uma concepção de 
aprendizagem. Quer dizer, os projetos foram muito claros em dizer como se 
deveria ensinar a Física (experimentos, demonstrações, projetos, “hands on”, 
história da Física, ...), mas pouco ou nada disseram sobre como aprender-se-
ia esta mesma Física. Ensino e aprendizagem são interdependentes; por 
melhor que sejam os materiais instrucionais, do ponto de vista de quem os 
elabora, a aprendizagem não é uma consequência natural. (MOREIRA, 2000, 
p.95)  

 
   

Nos anos de 1970 o governo militar almejava o desenvolvimento do país num 

curto espaço de tempo. O ensino de ciências ganha ênfase mais uma vez, pois, na época, 

era responsável pela formação profissional para o mercado de trabalho de acordo com a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº 5692/71). As propostas de 

melhoria no ensino fundamentavam-se nas teorias comportamentalistas de ensino-

aprendizagem, com predominância do conhecimento científico em detrimento de 

crenças religiosas, determinadas práticas cotidianas e as ideias de senso comum. 

(NASCIMENTO, FERNANDES e MENDONÇA, 2010). 

 

Ao longo dos anos 1970, o ensino de ciências esteve fortemente influenciado 
por uma concepção empirista de ciência, segundo a qual as teorias são 
originadas a partir da experimentação, de observações seguras e da 
objetividade e neutralidade dos cientistas. Preconizava-se que os estudantes 
vivenciassem o método científico. O estabelecimento de vínculos entre os 
procedimentos de investigação científica e os processos de aprendizagem dos 
conhecimentos científicos pressupunha a realização de atividades didáticas 
que oportunizassem o estabelecimento de problemas de pesquisa, a 
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elaboração de hipóteses, o planejamento e a realização de experimentos, a 
análise de variáveis e a aplicação dos resultados obtidos a situações práticas. 
(NASCIMENTO, FERNANDES e MENDONÇA, 2010, p. 229 e 230) 

    

O ensino de ciências nos anos de 1980 sofre influência da redemocratização do 

Brasil, dos movimentos de defesa do meio ambiente e dos direitos humanos. Neste 

período o ensino de ciências deveria possibilitar aos estudantes uma interpretação crítica 

da realidade, para que estes pudessem intervir cientificamente no contexto em que estão 

inseridos. (NASCIMENTO, FERNANDES e MENDONÇA, 2010).  

Nascimento, Fernandes e Mendonça (2010) ressaltam que em meados dos anos 

de 1980 e na década de 1990 o ensino de ciências incorpora significativamente as ideias 

de Vygotsky, em especial na construção do pensamento pelos sujeitos a partir de suas 

interações com o contexto sociocultural.  

 

De modo a superar as estratégias de ensino baseadas essencialmente na 
apropriação dos produtos da ciência, as atividades educativas preconizavam 
possibilitar aos estudantes a construção de conhecimentos científicos segundo os 
pressupostos educativos da abordagem construtivista do ensino e da 
aprendizagem. As atividades didáticas pressupunham que, com o auxílio do 
professor e a partir das hipóteses e conhecimentos anteriores, os estudantes 
poderiam construir conhecimentos sobre os fenômenos naturais e relacioná-los 
com suas próprias maneiras de interpretar o mundo (CARVALHO e GIL 
PÉREZ, 1992 apud NASCIMENTO, FERNANDES E MENDONÇA, 2010, p. 
232). 

     

Não se pode negar que, ao longo dos últimos anos, algumas iniciativas e 

contribuições como “Física do cotidiano”, “equipamentos de baixo custo”, “ciência, 

tecnologia e sociedade”, “história e filosofia da ciência”, “Física contemporânea” e 

“novas tecnologias” agregaram novas perspectivas para o ensino de Física no Ensino 

Médio nas escolas brasileiras. Entretanto, o ensino de Física retrocede ao paradigma do 

livro, e livros de má qualidade, distorcidos pelos programas de vestibular (Moreira, 

2000). 

Para Nascimento, Fernandes e Mendonça (2010), outro obstáculo a ser superado 

no ensino de ciências é que embora tenha-se avançado na proposta de ensino crítico, 

reflexivo, fundamentados numa visão de ciência contextualizada o que se reproduz é um 

ensino acrítico, descontextualizado e meramente informativo contribuindo para 

formação e propagação de uma ciência objetiva e neutra. 

Ao traçar perspectivas para o ensino de Física, Moreira (2000) menciona dois 

documentos importantes para o ensino de Física no Brasil: as Diretrizes Curriculares 
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para os Cursos de Graduação (1999) e os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (1999) que apresentam as competências e habilidades a serem 

trabalhadas em Física.    

[...] no Ensino Médio a perspectiva é também de mudança radical: Física não 
dogmática, construtivista, para a cidadania, ênfase em modelos, situações 
reais, elementos próximos práticos e vivências do aluno, do concreto para o 
abstrato, atualização de conteúdos, Física Contemporânea.  
Certamente, uma Física muito diferente daquela que não passa de 
treinamento para o vestibular. Um enorme desafio, com grandes implicações 
para formação inicial e continuada de professores de Física. (MOREIRA, 
2000, p.98) 

 
 

Outro documento que trouxe uma nova proposta para o ensino de Física foi o 

Parâmetro Curricular Nacional mais Ensino Médio – Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais – Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias (2002). O PCN+ apresenta uma proposta de 

interdisciplinaridade entre as Ciências da Natureza através da contextualização sócio-

cultural (Quadro 1) compartilhada entre a Física, Biologia e Química.  

 

Quadro 1 – Contextualização sócio-cultural no ensino das ciências  

Contextualização sócio-cultural 
Ciência e tecnologia na história 

Compreender o conhecimento científico e o tecnológico como resultados de uma construção 
humana, inseridos em um processo histórico e social. 

Ciência e tecnologia na cultura contemporânea 
Compreender a ciência e a tecnologia como partes integrantes da cultura humana 

contemporânea. 
Ciência e tecnologia na atualidade 

Reconhecer e avaliar o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, suas relações com as 
ciências, seu papel na vida humana, sua presença no mundo cotidiano e seus impactos na vida 

social. 
Ciência e tecnologia, ética e cidadania 

Reconhecer e avaliar o caráter ético do conhecimento científico e tecnológico e utilizar esses 
conhecimentos no exercício da cidadania. 

Extraída de: BRASIL, Secretaria de Educação Média e Tecnológica. PCN+ Ensino Médio: orientações 
educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências da Natureza, Matemática 
e suas Tecnologias. Brasília: MEC, SEMTEC, 2002. 

   

 Esta proposta de contextualização interdisciplinar no ensino de Ciências fica 

explícito no exemplo apresentado no PCN+:  

  

Como veremos nos seguintes exercícios de organização do ensino em cada 
uma das disciplinas da área, o universo de investigação da Biologia, a 
Biosfera, dará contexto a um dos temas estruturadores da Química, ao passo 
que Qualidade de vida, que é um tema da Biologia, trará em seu contexto 
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elementos da Física e da Química do ambiente humano. A Física, por sua 
vez, em seu tema estruturador Terra, Universo e vida humana, porá em 
discussão as condições físicas para o surgimento da vida, e, portanto, da 
biosfera, aqui na Terra ou em outras partes, num contexto maior, que é o da 
evolução cósmica. (BRASIL, 2002, p.32) 

 

Além da contextualização e das práticas interdisciplinares ressaltadas por 

Moreira (2000), Nascimento, Fernandes e Mendonça (2010) apontam a alfabetização 

científica como foco do ensino de ciências nos anos de 2000 a fim de combater as 

informações pseudocientíficas. A educação científica passou a privilegiar a formação 

cidadã, possibilitando aos estudantes reconsiderar suas visões de mundo, questionar e 

avaliar consequências de ações individuais e coletivas.  

Para proposta desta pesquisa, além da compreensão do percurso do ensino de 

Física, é necessário refletir a constituição da disciplina escolar Biologia recuperando 

alguns fatos marcantes em sua ciência de referência. Selles e Ferreira (2005) apontam 

que os estudos no campo do Currículo explicitam que as diferentes disciplinas escolares 

guardam relações com suas respectivas ciências de referência, contudo, possuem 

configurações próprias e distintas dos campos científicos. 

No início do século XX os conteúdos biológicos eram abordados em disciplinas 

escolares distintas como Zoologia, Botânica, Fisiologia Humana ou História Natural. O 

caráter propedêutico e elitista aproximava as finalidades das disciplinas acadêmicas e 

escolares, a constituição de um sistema escolar de massas, que acontece a partir da 

década de 50, determinou objetivos e metodologias próprias para as disciplinas 

escolares. (Selles e Ferreira, 2005)  

[...] Tanto as ciências de referência quanto as disciplinas escolares atendem a 
finalidades sociais do conhecimento e da educação. Entretanto, enquanto as 
primeiras se desenvolvem em direção a processos cada vez mais 
especializados, mobilizando determinados objetivos sociais em favor de sua 
própria institucionalização, as disciplinas escolares trabalham com 
conhecimentos organizados e transformados para fins de ensino, funcionando 
como um princípio ordenador e controlador do currículo, estruturando os 
tempos e os espaços escolares [...] (MACEDO e LOPES, 2002 apud SELLES 
e FERREIRA, 2005, p.52) 

 

Apesar de o termo Biologia ter sido utilizado por Lamark e Treviranus no início 

do século XIX, as Ciências Biológicas somente se constituem de forma autônoma 

quando a evolução foi articulada como teoria. Antes disto, os conhecimentos biológicos 

eram caracterizados como descritivos e desarticulados. Com o avanço da Genética e dos 

movimentos políticos, econômicos e sociais, ganhou força a ideia de unificação das 

Ciências Biológicas. (SMOCOVITIS, 1996 apud SELLES e FERREIRA, 2005, p. 53). 
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Um episódio muito significativo ocorreu durante a “guerra fria”, nos anos 60, 
quando os Estados Unidos, para vencer a batalha espacial, fizeram 
investimentos de recursos humanos e financeiros sem paralelo na história da 
educação, para produzir os hoje chamados projetos de 1ª geração do ensino 
de Física, Química, Biologia e Matemática para o ensino médio. [...] 
Esse movimento, que teve a participação intensa das sociedades científicas, 
das Universidades e de acadêmicos renomados, apoiados pelo governo, 
elaboraram o que também é denominado na literatura especializada de “sopa 
alfabética”, uma vez que os projetos de Física (Physical Science Study 
Commitee – PSSC), de Biologia (Biological Science Curriculum Study – 
BSCS), de Química (Chemical Bond Approach – CBA) e (Science 
Mathematics Study Group –SMSG) são conhecidos universalmente pelas 
suas siglas. (KRASILCHIK, 2000, p.85) 

 
De acordo com Smocovitis (1996, apud Selles e Ferreira, 2005) na publicação 

do Biological Science Curriculum Study (BSCS) fica evidente a unificação das Ciências 

Biológicas em torno da evolução, este fato corroborou com o movimento dos 

pesquisadores defensores desta tendência. No meio acadêmico a discordância desta 

proposta permanece até os dias de hoje, contudo, a escola incorpora este ideal e postula 

ao instituir a disciplina escolar Biologia. Ao se distanciar dos embates travados no 

campo acadêmico, a disciplinar escolar Biologia encontra espaço para abordar outras 

temáticas e ampliar a adoção de outras finalidades sociais no cotidiano de seu ensino. 

 
Esse período marcante e crucial na história do ensino de Ciências, que influi 
até hoje nas tendências curriculares das várias disciplinas tanto no ensino 
médio como no fundamental, foi dando lugar, ao longo dessas últimas 
décadas, a outras modificações em função de fatores políticos, econômicos e 
sociais que resultaram, por sua vez, em transformações das políticas 
educacionais, cumulativas em função das quais ocorreram mudanças no 
ensino de Ciências. (KRASILCHIK, 2000, p.85)              

  

Nas últimas décadas, tem sido na disciplina escolar Biologia que repousa uma 

parte significativa das expectativas de que os conhecimentos adquiridos na escola 

possam tanto estabelecer vínculos mais estreitos com a realidade quanto auxiliar na 

resolução dos inúmeros problemas sociais. 

Nesta perspectiva é que se tem pensado os rumos do ensino de Biologia, sem 

desconsiderar aspectos pertinentes às ciências de referência e dialogando com as 

práticas e vivências dos alunos para que o aprendizado seja efetivo. 

Com isso a disciplina Biologia ganhou a “cara” que a escola precisava para 

enfrentar temas polemizados que usualmente são abordados pelos alunos nos pátios e 

corredores e não chegavam às dimensões da sala de aula. Havendo a socialização destes 
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temas, tendo o professor como mediador deste processo, é possível traçar novos 

horizontes para esta disciplina. 

A partir desta abertura encontrada na disciplina escolar Biologia, encontra-se 

uma possibilidade para integração de temáticas ambientais, de forma promotora de 

ações interdisciplinares, atendendo aos princípios da EA. 

A Educação Ambiental, como proposta para os diferentes níveis de ensino 
não pode correr o risco de ser tratada isoladamente como parte de uma 
disciplina, nem tampouco pode estar separada da vida, mas deve perpassar de 
maneira abrangente os currículos, e preferencialmente ser trabalhada de 
forma interdisciplinar e transdisciplinar. Assim, as situações de ensino devem 
ser organizadas de forma a propiciar oportunidades para que o alunado possa 
utilizar o conhecimento sobre o meio ambiente para compreender sua 
realidade e atuar sobre ela. (ARAÚJO, OLIVEIRA  e NOGUEIRA, 2007, 
p.3) 

  

Através da EA as Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química) e demais 

disciplinas podem se articular para compreensão integrada dos problemas 

socioambientais. Araújo, Oliveira e Nogueira (2007) fezem uma análise das práticas 

pedagógicas em EA dos professores de Biologia. A realidade apontada neste artigo não 

é diferente do que se percebe nas escolas brasileiras como um todo.  

Quando perguntado ao grupo de professores pesquisado quais seriam as 
disciplinas envolvidas e de que forma o trabalho era feito, os mesmos 
responderam o seguinte: seis professores disseram trabalhar a temática 
ambiental junto com a disciplina Geografia, quatro professores citaram a 
disciplina História, dois professores mencionaram a Matemática, dois 
professores alegaram trabalhar com a disciplina Português e apenas um 
professor mencionou a Química.  
Dessa forma; as disciplinas Física, Educação Física e Inglês (ou outro 
idioma) não foram citadas pelos professores, o que pode levar a algumas 
considerações: Será que estas disciplinas não foram inseridas nos projetos 
interdisciplinares? (Caso afirmativo) Por que não foram? Por que é difícil 
estabelecer uma conexão entre a Biologia, a Física, a Educação Física e o 
idioma para o trabalho com temáticas ambientais? (ARAÚJO, OLIVEIRA e 
NOGUEIRA et al, 2007, p.9) 

 
Em virtude deste distanciamento entre Física e Biologia, é que se propõe uma 

prática de EA que mobilize e integre conteúdos destas áreas para aquisição de uma 

visão global crítica e reflexiva dos padrões e valores da sociedade moderna que 

conflitam com a manutenção dos recursos naturais. 

 

2.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
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A EA surgiu em meio a emergente crise planetária que se agravou em meados 

das décadas de 60 e 70. Os sujeitos que incorporaram esta identidade de educador 

ambiental neste período, fazem isto mediante aos reflexos dos impactos causados pelo 

homem na natureza, abrindo espaço para inúmeras campanhas ambientalistas apelando 

para proteção da biodiversidade, redução das queimadas, consumo consciente dos 

recursos hídricos, destinação correta dos resíduos, incentivo à reciclagem e 

reaproveitamento.  

Este modelo conservador de educação ambiental no Brasil fez sentido mediante 

a crise política e econômica enfrentada pelo país durante a Ditadura Militar (Loureiro, 

2004), onde não havia espaço para a criticidade e liberdade de expressão. É preciso 

superar esta concepção de Educação ambiental presente até os dias de hoje que se limita 

a um “programa de higienização” (BOMFIM e PICCOLO, 2011, p. 191)    

Para este caso, EA restringe-se a não sujar as ruas, à coleta de garrafas e 
bolsas de plástico, como também ao recolhimento de latinhas de alumínio, 
baterias de celular, manejo sustentável de óleo de cozinha, entre outras ações. 
(BOMFIM e PICCOLO, 2011, p191 e 192) 

 

Esses temas, difundidos décadas atrás, não parecem muito diferentes dos que 

ouvimos atualmente nas escolas, televisão, internet e demais meios de comunicação. A 

diferença é que o quadro de degradação ambiental era menos agravado do que 

encontramos na atualidade. No meio desse embate, travado historicamente que destitui 

o homem da natureza, surgiram os primeiros conceitos de Educação Ambiental na 

tentativa de evitar o que a presente geração enfrentasse: temperaturas desreguladas, 

racionamento de água, poluição atmosférica entre outros.  

Carvalho (2004) reforça a ascensão da EA quando diz que este processo foi 

concebido inicialmente com a preocupação dos movimentos ecológicos com uma 

prática de conscientização capaz de chamar a atenção para a finitude e a má distribuição 

no acesso aos recursos naturais e envolver os cidadãos em ações sociais ambientalmente 

apropriadas. 

Desde quando surgiram os primeiros conceitos, tendências diversas 

transpassaram a EA refletindo ideais representativos de tempos e contextos variados. 

“Contudo, o mapa das educações ambientais não é auto-evidente, tampouco 
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transparente para quem envereda pela multiplicidade das trilhas conceituais, práticas e 

metodológicas que aí se ramificam” (CARVALHO, 2004, p. 15). 

Em sua gênese, a EA é fundamentada de um aspecto conservador. Não havia 

uma relação de interação do homem com a natureza. Guimarães (2004) que acrescenta 

que:  

Centrada na parte vela a totalidade em suas complexas relações, como na 
máquina fotográfica que ao focarmos em uma parte desfocamos a paisagem. 
Isso produz uma prática pedagógica objetivada no indivíduo (na parte) e na 
transformação de seu comportamento (educação individualista e 
comportamentalista). Essa perspectiva foca a realização da ação educativa na 
terminalidade da ação, compreendendo ser essa terminalidade o 
conhecimento retido (“educação bancária” de Paulo Freire) e o indivíduo 
transformado. Espera ainda, pela lógica de que a sociedade é o resultado da 
soma de seus indivíduos, que se dê à transformação da sociedade. Essa é uma 
perspectiva simplista e reduzida de perceber uma realidade que é complexa, 
que vai para além da soma das partes como totalidade. Essa não contempla a 
perspectiva da educação se realizar no movimento de transformação do 
indivíduo inserido num processo coletivo de transformação da realidade 
socioambiental como uma totalidade dialética em sua complexidade. Não 
compreende que a educação é relação e se dá no processo e não, 
simplesmente, no sucesso da mudança comportamental de um indivíduo. 
(GUIMARÃES, 2004, p. 26 a 27) 

 

Tendências da Pedagogia defendida por Paulo Freire trouxe uma concepção 

emancipatória para o campo da EA. Neste trabalho tomamos como referência esta EA 

emancipatória, e EA crítica. 

A educação crítica tem suas raízes nos ideais democráticos e emancipatórios 
do pensamento crítico aplicado à educação. No Brasil, estes ideais foram 
constitutivos da educação popular que rompe com uma visão de educação 
tecnicista, difusora e repassadora de conhecimentos, convocando a educação 
a assumir a mediação na construção social de conhecimentos implicados na 
vida dos sujeitos. Paulo Freire, uma das referências fundadoras do 
pensamento crítico na educação brasileira insiste, em toda sua obra, na defesa 
da educação como formação de sujeitos sociais emancipados, isto é, autores 
de sua própria história. As metodologias de alfabetização baseadas em temas 
e palavras geradoras, por exemplo, buscam religar o conhecimento do mundo 
à vida dos educandos para torná-los leitores críticos do seu mundo. 
(CARVALHO,2004, p. 18) 

 

Carvalho (2004) ressalta que o termo “crítica” não é só mais uma palavra 

aderida a expressão “Educação Ambiental”, trata-se de uma tomada de decisão social e 

política para os sujeitos que se apropriam da EA crítica, esta propõe uma nova interação 

com o meio e com o outro. 

Nesse sentido, a Educação Ambiental apresenta a possibilidade de ir além de 
uma simples conscientização, mas poderá alcançar patamares mais 
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avançados, questionando tanto a maneira como os homens estão 
reproduzindo suas vidas, como a forma metabólica da relação com a natureza 
sob o sistema social capitalista. Desse modo é preciso perceber que se 
marcará uma posição , pois não se fará eficaz com um discurso conciliatório 
(consequentemente conservador), visto que existe um conflito entre aqueles 
que desejam manter a atual forma de reprodução da vida de um lado (baseada 
na propriedade privada, na expropriação trabalho e na mercantilização de 
tudo e estímulo ao consumo) e, do outro lado aqueles que querem (e precisam 
de) sua transformação. Cabe salientar, que o conflito é inerente à vida social 
e a partir dele é que se abre a possibilidade da mudança social.(BOMFIM e 
PICCOLO,2011, p. 191 e 192) 

 
Nunes, Bomfim e Fonseca (2018, p.44) ressaltam que “os educadores que se 

propõem a fazer Educação Ambiental devem evidenciar as verdadeiras causas da crise 

ambiental, nunca ficando apenas na superfície do problema”. 

 A EA crítica dá espaço para formação do cidadão emancipado, reflexivo e 

autônomo que está intimamente integrado ao meio. Ao enxergar-se participante do 

ambiente a percepção é diferente, cria-se o senso de responsabilidade, que confronta 

padrões de consumo amplamente difundido pelas redes comunicativas.  

O quadro 2, extraído de “Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico” 

de Carvalho (2004) evidencia algumas das conquistas que refletiram a partir da década 

de 80 como resultado dos movimentos ambientalistas aflorados na década de 60.  

 
 
Quadro 2 – Marcos na trajetória da EA no Brasil  

Principais políticas públicas para EA no Brasil desde os anos 80 

1984 Criação do Programa Nacional de Educação Ambiental (Pronea). 

1988 Inclusão da EA como direito de todos e dever do Estado no capítulo de meio 
ambiente da Constituição. 

1992 Criação do Núcleo de Educação Ambiental pelo Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e dos Centros de 
Educação Ambiental pelo Ministério da Educação (MEC). 

1994  Criação do Programa Nacional de Educação Ambiental (Pronea) pelo MEC e 
pelo Ministério de Meio Ambiente (MMA). 

1997  Elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais definidos pela Secretaria de 
Ensino Fundamental do MEC, em que “meio ambiente” é incluído como um dos 
temas transversais. 

1999 Aprovação da Política Nacional de EA pela lei 9.795. 

2001 Implementação do Programa Parâmetros em Ação: meio ambiente na escola, pelo 
MEC 

2002  Regulamentação da Política Nacional de EA (Lei 9.795) pelo Decreto 4.281. 

2003 Criação do Órgão Gestor da Política Nacional de EA reunindo MEC e MMA 
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Extraída de: CARVALHO, I. C. M. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico – São Paulo, 
Cortez, 2004. 

 

O artigo 1º da Lei 9.795, de 27 de abril de 1999 que dispõe sobre a educação 

ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental entende a EA como: 

Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas 
para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial 
a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. (BRASIL, 1999)  

   

Antes da criação do Órgão Gestor da Política Nacional de EA, a tentativa de 

institucionalizar a EA, em atendimento às demandas sociais, acontecia de forma 

desarticulada, a partir de 2003, com a mobilização do MEC e MMA aproxima-se o 

diálogo entre as áreas da Educação e Meio Ambiente. 

À medida que a EA crítica vai se estabelecendo e avançando territórios novos 

sentidos são incorporados fortalecendo este campo. Nesta perspectiva, a EA crítica é 

tomada como articuladora dos conhecimentos advindos das Ciências da Natureza a fim 

de problematizá-los e estabelecer conexões com a prática cotidiana dos estudantes. Esta 

articulação proposta nesta dissertação somente é possível pela capacidade da EA crítica 

de acessar o contexto social de cada povo, cada cultura, proporcionado a aproximação 

dos estudantes inseridos no ambiente formal de ensino  

2.3 FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

 

 Nos três anos iniciais como professor da Rede Estadual de Ensino passei por três 

colégios em municípios diferentes, consequentemente, com realidades econômicas, 

sociais e políticas distintas. Mas uma inquietação era comum entre os colegas de 

trabalho das três unidades de ensino: a dicotomia teoria x prática. Isso ficava evidente 

em diversas discussões que ocorriam ocasionalmente na hora do café na sala dos 

professores.  

 Nesta dicotomia a teoria apresentava duas significações, em alguns momentos a 

teoria era entendida como as orientações e normas estabelecidas pelos gestores que 

deviam ser cumpridas pelos professores, e que, na prática, eram inviáveis. O segundo 

sentido atribuído à teoria é referente aos pensadores da educação, o referencial teórico 

estudado na formação inicial e continuada que também não é consolidado na prática por 
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não estabelecer relações concretas com o cotidiano escolar. As percepções da teoria 

presentes na escola são corroboradas quando Elliott, 1991 apud Zeichner, 1998, diz que 

a teoria educacional é vista pelos professores como aquilo que outros, com mais status e 

prestígio na hierarquia acadêmica, têm a lhes dizer sobre seus trabalhos.  

Ao realizar seu papel, o professor não percebe a necessidade de romper com 
essa relação imediata entre pensamento e ação, o que o leva à rejeição da 
reflexão filosófica e das teorias educacionais mais elaboradas. O professor vê 
a si mesmo como um indivíduo prático, que não precisa de teorias, já que é 
na prática que se resolvem os problemas ou ainda em experiências próprias já 
vividas ou relatadas por colegas de profissão. (MAIA E TEIXEIRA, 2015, 
p.302) 

 

 Loureiro (2009) apud Gomes, Nakayama e Sousa (2016) também se depara com 

este obstáculo da dissociação entre teoria e prática em ações pedagógicas que focalizam 

as questões ambientais. Este problema recorrente na atividade docente é compreendido 

ao analisar as transformações sociais e educacionais ocorridas nas últimas décadas. 

Pensando no contexto escolar, podemos tomar como ponto de partida para esta reflexão 

o golpe militar de 1964. Nascimento, p. 234, 2010 ressalta que neste período, a rede de 

ensino foi ampliada, e para atender esta demanda precisava de um número maior de 

professores. Nesta perspectiva, aumentaram os cursos de formação de professores.  

Quanto ao ensino de ciências, essa demanda foi suprida principalmente pela 
expansão do ensino universitário privado com a criação indiscriminada de 
cursos de licenciatura de curta duração em faculdades isoladas e pela 
permissão do exercício profissional de docentes não-habilitados, contribuindo 
para descaracterizar e desvalorizar ainda mais a profissão docente. 
(Nascimento, p. 234, 2010) 

 
Entre os anos 60 e 80 o caráter tecnicista era predominante nos cursos de 

formação de professores de ciências, o que contribuiu para disseminação e incorporação 

na prática docente e nos componentes curriculares de uma ciência neutra e universal 

causando o distanciamento das realidades escolar e social (Nascimento, 2010, p.234). 

Os reflexos da atuação de docentes oriundos das licenciaturas de curta duração 

ou até mesmo sem habilitação podem ser percebidos até os dias de hoje, levando em 

consideração, que a docência é um exercício cíclico. Os estudantes destes profissionais, 

que atuam hoje como professores trazem em sua formação as experiências e práticas 

vivenciadas que podem ou não ser reproduzida no cotidiano escolar.  

Nascimento (2010) diz que a formação de professores ganha foco nas discussões 

nas principais conferências sobre educação no final dos anos 70 e início dos anos 80 em 

meio à necessidade de reformulação dos cursos de licenciatura.  
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Neste período, a escola, professores e estudantes tornam-se objetos de pesquisa 

dos pesquisadores acadêmicos. Contudo, os resultados das pesquisas desenvolvidas não 

refletem em mudanças substanciais no contexto educacional. Segundo Zeichner (p.5, 

1998), as pesquisas educacionais acadêmicas são conduzidas de forma que não 

envolvem intelectualmente os professores, os resultados são apresentados como certos e 

definitivos, ou usados como justificativas para criação de programas restritamente 

instrucional para os docentes.     

Repousava sobre o professor todo o fracasso na aprendizagem dos estudantes. 

Esta culpabilidade atribuída exclusivamente ao professor, associado com uma série de 

treinamentos e capacitações conduzidas por especialistas aos profissionais da educação 

cria o abismo entre teoria dos especialistas e dos gestores e da prática dos professores.  

Esta dissociação da teoria e da prática é apontada por Zeichner (1998) por duas 

razões. A primeira razão para o ceticismo dos professores sobre a pesquisa educacional 

é o uso de uma linguagem especializada no meio dos acadêmicos, que faz sentido 

apenas para o grupo restrito dos pesquisadores. A segunda razão é a frequência como os 

professores se veem descritos de forma negativa. Professores têm sido referidos como 

tecnocratas, sexistas, racistas, incompetentes e mediocremente superficiais (Niddings, 

1986 apud Zeichner, 1998).      

O problema deste tipo de pesquisa é que os resultados não retornam à escola 

para conhecimento e reflexão dos envolvidos no fornecimento dos dados. Outro ponto 

negativo é a quebra do diálogo entre o pesquisador e a escola ao fim da pesquisa. 

Entre o final dos anos 1980 e início dos 1990, as mudanças ocorridas no 
cenário internacional repercutiram intensamente no pensamento educacional 
brasileiro, deixando evidente a necessidade de incorporar as visões micro e 
macro-sociais nos processos de formação docente e de possibilitar a 
formação do professor reflexivo e pesquisador de sua própria prática 
educativa. Nesse período, a interação entre a universidade e a escola de 1º e 
2º graus passou a fazer parte dos debates educacionais, o que possibilitou o 
surgimento de diversas propostas de treinamento em serviço ou reciclagem 
através do oferecimento de cursos aos professores das escolas públicas. Tais 
propostas foram bastante criticadas no meio acadêmico e consideradas 
insuficientes devido a seu caráter esporádico e à falta de vínculo com a 
realidade e as necessidades dos professores. A partir de então, as pesquisas 
passaram a focalizar a relação existente entre as condições de formação e de 
atuação dos professores, apontando a necessidade de mudanças nos cursos de 
formação, de melhoria das condições objetivas de trabalho nas escolas e de 
estímulo à formação continuada. (Nascimento, 2010, p. 236-237) 

 

Agregar o espírito investigativo do pesquisador à prática docente é o caminho 

para constituição de um novo professor: o professor pesquisador. Este passa a refletir as 
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ações desenvolvidas. Faz ajustes no que deu errado, aprimora o que deu certo. Recria 

sua própria prática a partir das interações com os estudantes e toda a comunidade 

escolar. Neste contexto de formação de professores, cabe demarcar o sentido atribuído à 

reflexão.  

“Reflexão, então, pressupõe um conjunto de conhecimentos sistematizados 
que uma vez assimilados, permite ao ser humano compreender e atuar sobre 
sua realidade.(...) Esse exercício é a reflexão-ação, a integração teoria e 
prática, a práxis.” (MAIA E TEIXEIRA, 2015, p.301)  

 

Pensando na formação continuada de professores no contexto da EA crítica é 

necessário constituir e validar práxis emancipatórias.  

A Formação de Professores como educadores ambientais inspirada nesta 
concepção, cria possibilidades para que o professor assuma a posição de 
agente social e político(...). Nessa perspectiva, a Formação de Professores 
implica em instrumentalizar criticamente os sujeitos para a ação e superação 
dos problemas socioambientais oriundos do atual modelo de 
desenvolvimento, numa perspectiva de transformação histórica. É ainda 
oportuno destacar que, os processos educativo-formativos, inspirados na 
perspectiva teórica da Pedagogia Histórico-Crítica, encontram-se na 
perspectiva da EA crítica. (MAIA E TEIXEIRA, 2015, p.299)  

 

Muitos desafios existem nesta trajetória desafiadora, contudo, Zeichner (1998) 

propõe alguns caminhos relevantes para formação do professor pesquisador. Um dos 

apontamentos é a superação do caráter explorador dos pesquisadores acadêmicos do 

cenário escolar através de uma aproximação entre o pesquisador e o professor. Desta 

maneira o professor participa ativamente das etapas da pesquisa, contribuindo com a 

indicação dos reais problemas educacionais, coletando e analisado os dados, além de 

propor medidas para melhoria das condições averiguadas. Desta forma, a pesquisa é 

concluída, e o professor, que permanece no exercício de sua profissão, vivencia o 

processo investigativo e incorpora esta nova experiência na prática profissional. 

Outro aspecto relevante para Zeichner (1998) é a reestruturação das 

universidades para atender as demandas dos professores. A começar pela linguagem que 

deve dialogar com comunidades com pontos de vistas diferenciados, além de valorizar o 

conhecimento produzido pelos professores.  

Esta reestruturação acadêmica de acordo com as especificidades docente abre as 

portas das universidades para o retorno dos professores, seja nos cursos de extensão ou 

nos programas de pós-graduação. Estes meios de formação, neste novo cenário, 

propiciam a construção do professor pesquisador, valorizando sua historicidade e 

experiências como seres inacabados.  
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A formação de professores pesquisadores rompe com a dicotomia teoria x 

prática. Estes professores encontram, através da reflexão e análise crítica, o aporte 

teórico que fundamentam suas respectivas práticas. A análise do ambiente escolar torna-

se permanente, dando espaço para as individualidades de cada comunidade, 

extinguindo, assim, as receitas educacionais prontas e transformadoras que nada 

resolvem.  

2.4 CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM EA REDESCOBRINDO A MATA 
ATLÂNTICA  

 

 O curso de formação continuada em Educação Ambiental Redescobrindo a Mata 

Atlântica é resultado das avaliações e reformulações da experiência obtida pela 

Organização não Governamental Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD) em 1999, 

quando a instituição iniciou o primeiro projeto de formação de professores com o 

objetivo de formar multiplicadores em escolas localizadas no entorno da Reserva 

Biológica de Poço das Antas ou próximas de fazendas envolvidas no Programa de 

AMLD de Reintrodução de micos-leões-dourados nascidos em cativeiro (Matsuo, 2006)   

 
“Os objetivos do projeto eram sensibilizar os docentes para o trabalho com 
educação ambiental como eixo transversal no plano pedagógico e curricular 
da escola; exercitar o planejamento de projetos de educação ambiental; 
estimular a troca de experiências entre os participantes; identificar processos 
de integração social e ambiental; possibilitar a construção de metodologias” 
(AMLD, 1999a; AMLD, 1999b apud MATSUO, 2006). 

 
Embora os resultados destes ciclos de oficinas tivessem sido satisfatórios, de 

acordo com Matsuo (2006) ainda havia a necessidade de aprimorar a metodologia do 

Programa, pois não era valorizado prioritariamente o meio ambiente local e nem o 

conhecimento gerado pela AMLD e por outros pesquisadores e instituições atuantes na 

área de ocorrência do mico-leão-dourado.  

A partir destas observações foi estruturado o Programa de Formação Continuada 

Redescobrindo a Mata Atlântica, planejado de acordo com a realidade social e 

ambiental da região, objetivando valorizar o patrimônio ambiental local, além de 

sensibilizar todos os envolvidos direta e indiretamente para conservação dos mesmos. 

As primeiras turmas do “Redescobrindo a Mata Atlântica” tiveram duração de 

dois anos. A partir da quinta turma, em 2012, o curso passou a ter duração de um ano e 

os encontros passaram a ocorrer periodicamente, em oito oficinas subsequentes (Matsuo 
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et al, 2016). Esta reformulação foi planejada pela equipe de Educação Ambiental da 

AMLD por três fatores: 01) alta taxa de evasão dos professores no ciclo de dois anos; 

02) dificuldades na captação de recursos para ações de longo prazo com um público 

reduzido; 03) para atender um número maior de professores.  

Atualmente as oficinas acontecem uma vez por mês, aos sábados, as datas são 

escolhidas previamente com os professores. São abordados temas relacionados à 

Educação Ambiental, Mata Atlântica e formação cidadã (Tabela 3). Esta última 

temática facilitou e enriqueceu a discussão sobre integração do homem à natureza. 

Cabe ressaltar que o número de oficinas e a temática podem ser adaptados de 

acordo com a realidade e necessidade dos grupos. 

 

Tabela 3: Temas das oficinas do curso de educação ambiental Redescobrindo a Mata 
Atlântica 

Oficina Tema 

1º Educação Ambiental e formação cidadã 

2º Características físicas da área de domínio da Mata Atlântica 

3º Flora da Mata Atlântica  

4º Fauna da Mata Atlântica  

5º Recursos hídricos  

6º Ameaças à Mata Atlântica  

7º Ações de conservação para Mata Atlântica  

8º Avaliação e encerramento  

Fonte: Adaptado de MENEZES; BOUCKORNY; MATSUO, p.17. 2012.  

 

 A metodologia do programa é dividida em duas etapas: 1) presencial, através da 

participação das oficinas e 2) não-presencial, onde o professor ressignifica as atividades 

vivenciadas por ele nas oficinas e recria na sala de aula juntamente com seus alunos 

(figura 1) (MENEZES et. al, 2012; MATSUO, 2006). 

 

Figura 1: Representação esquemática da Metodologia do curso de Educação Ambiental Redescobrindo a 
Mata Atlântica 
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Fonte: Adaptado de MENEZES; BOUCKORNY; MATSUO, p.16, 2012.  

  

 Durante a etapa presencial os professores participam de uma série de atividades 

teóricas e práticas. A parte teórica é facilitada pelos educadores ambientais da AMLD e 

pesquisadores que atuam na região, este momento constitui-se como uma excelente 

estratégia para enriquecer a prática docente, aproximando o conhecimento acadêmico-

científico da comunidade.  

 Nas palestras os professores não são meramente ouvintes, eles participam 

ativamente, refletem sobre sua prática social para construir e reconstruindo conceitos 

sobre princípios da educação ambiental, a importância de cada espécie da fauna e flora 

da Mata Atlântica e sua interação com o meio, e o que é mais importante de todo a 

processo é que esses professores tornam-se aliados na conservação da Mata Atlântica, 

disseminando as experiências vivenciadas, e atuando na formação do sujeito ecológico 

em sua sala de aula.      

 Já na parte prática das oficinas são desenvolvidas dinâmicas, músicas, jogos 

cooperativos e estudos do meio relacionados com o tema dos encontros. Cada uma 

dessas estratégias assume um papel extremamente importante neste processo de 

formação continuada do professor, além de constituírem-se como ótimas ferramentas 

para mediação com os estudantes.  

 Os estudos do meio permitem redescobrir o ambiente que está ao redor, 

desenvolvem o espírito investigativo e ampliam a visão do contexto social, econômico e 

ambiental que constitui a comunidade local. 
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As dinâmicas, jogos cooperativos e músicas estimulam a cooperação, promovem 

a sensibilização dos participantes, o autoconhecimento, auxiliam nas sondagens e 

avaliação dos conhecimentos dos professores, proporcionando aprendizagem de 

maneira lúdica e divertida (Menezes et. al, 2012) A sensibilização é uma fase essencial 

na educação ambiental e no processo de formação de professores. Ela desperta a 

curiosidade, convida para a exploração de si próprio, do grupo e/ou do tema tratado 

(Alves e Antonio, 2001 apud Matsuo 2006).    

Na etapa presencial também é elaborado o planejamento educativo relacionado 

com o tema da oficina. As atividades planejadas pelos professores são interdisciplinares 

e contextualizadas com a realidade de cada estudante. 

 Para enriquecer o planejamento dos professores, a equipe de educação ambiental 

da AMLD disponibiliza materiais de didáticos relacionados com os temas, para serem 

explorados com os estudantes. Todos os resultados obtidos no desenvolvimento desses 

planejamentos são apresentados na oficina seguinte: os professores levam exemplos de 

atividades desenvolvidas pelos seus estudantes e o diário de bordo, que contém 

informações sobre a potencialidade e os desafios enfrentados na concretização das ações 

de educação ambiental. 

O Redescobrindo a Mata Atlântica subsidia a efetivação da EA crítica num 

caráter continuo nas escolas durante todo o período de formação. Gomes, Nakayama e 

Sousa (2016, p.32)  apontam que a “EA no ensino formal é frequentemente tratada 

como iniciativa individual, como tema periférico das disciplinas”. As autoras ainda 

descrevem caminhos que confluem com as metodológicas desta formação continuada 

em EA. 
 

(...) é necessário esforços na inserção da EA nos processos de formação de 
professores, que se articulem aos conteúdos críticos e reflexivos que se 
pautem pela busca da autonomia, contribuindo para a apropriação de uma 
prática pedagógica autônoma e consistente voltada as questões 
socioambientais no âmbito formal (GUIMARÃES, 2004 apud GOMES, 
NAKAYAMA e SOUSA, 2016, p.32) 

 

A articulação da teoria com a prática associada com o processo de ação-reflexão 

concebe práxis (Maia e Teixeira, 2015) “que permite a formação de indivíduos capazes 

de analisar e agir frente a uma determinada questão socioambiental” (NUNES; 

BOMFIM e FONSECA, 2018, p.48)    
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O ciclo apresentado a seguir ilustra como o Redescobrindo a Mata Atlântica 

fomenta a participação ativa do professor durante o processo da constituição de sua 

identidade de educador ambiental.  

 

Figura 02: Ciclo dialógico do Redescobrindo a Mata Atlântica 

 

 

  

Durantes as oficinas o professor participa das palestras realizadas por 

pesquisadores da região, esta teoria é vivenciada através das dinâmicas de grupo, jogos, 

paródias, dramatizações. Após este momento teórico, o professor reflete o que foi 

compartilhado e vivenciado para planejar as ações que serão desenvolvidas com suas 

turmas. Como as oficinas são mensais, o professor tem um tempo flexível para integrar 

as ações planejadas com suas atividades diárias na escola e desenvolve-las. Quando a 

atividade é desenvolvida, o professor escreve um diário de bordo registrando o 

desenvolvimento da mesma. No encontro seguinte ocorre o “trocando ideia”, este é um 

momento onde todos os professores expõem o que foi realizado com suas turmas 

através de fotos, atividades dos estudantes, maquetes, cartazes. E um professor visita o 

trabalho do outro gerando o compartilhamento das experiências práticas singulares. 

Todos têm acesso à mesma teoria, mas as práticas consolidadas diferenciam-se 

significativamente umas das outras.   
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Trazer à cena este histórico e metodologia do Redescobrindo a Mata Atlântica 

faz-se necessário nesta dissertação, pois, minha prática (que será analisada adiante) de 

EA na perspectiva crítica é concebida neste cenário. 

Após oito anos de trabalho, é possível encontrar alunos que foram alcançados 
pelo Redescobrindo a Mata Atlântica assumindo papéis importantes para a 
conservação da Mata Atlântica. Um exemplo é o Ruan das Flores de 
Azevedo, professor do primeiro segmento do Ensino Fundamental, estudante 
universitário do curso de Biologia, que foi aluno de uma professora formada 
pelo programa de formação continuada. Ele participa de atividades de 
políticas públicas em seu município e atualmente faz parte da equipe de 
educação ambiental da AMLD. (MENEZES et al, 2012, p.20) 

 

A análise da minha prática gerou o ciclo de oficinas para professores, que é o 

produto desta dissertação. Está prática reelaborada, que será apresentada no próximo 

capítulo, promove uma articulação, através da EA, entre os saberes do ensino de Física 

e Biologia.  
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3. METODOLOGIA 

3.1 CENÁRIOS E SUJEITOS 

 

CENÁRIO A 

O Colégio Estadual Cinamomo localiza-se no município de Rio das Ostras, 

região Norte Fluminense do estado do Rio de Janeiro. Oferta o Ensino Médio Formação 

Geral regular nos turnos da manhã e tarde, e à noite a Nova Educação de Jovens e 

Adultos – NEJA.  

Para desenvolvimento desta dissertação os sujeitos da pesquisa foram os 

estudantes da primeira série do Ensino Médio, turma 1005/2017, e o professor de 

Biologia. Tendo como cenário as aulas de Biologia, que foram ministradas em dois 

tempos semanais. 

 

CENÁRIO B 

O Colégio Estadual Sérvulo Mello localiza-se no município de Silva Jardim, 

interior do Estado do Rio de Janeiro. Pertence a Diretoria Regional Metropolitana II, 

oferta o Curso de Formação Geral, Curso Normal e à noite a Nova Educação de Jovens 

e Adultos – NEJA.  

Foi um enorme prazer concluir a coleta de dados desta dissertação nesta 

instituição, pois foi o colégio onde fiz formação de professores, e despertou-me para 

docência.  

Os sujeitos da pesquisa foram os estudantes da turma 3002/2017, 29 ao todo, e o 

professor. Nesta turma trabalhei com a disciplina de Física.  

 

CENÁRIO C 

A Associação Mico-Leão-Dourado, promotora do Redescobrindo a Mata 

Atlântica, localiza-se nas dependências da Reserva Biológica de Poço das 

Antas/ICMbio. E é neste espaço que há a possibilidade de realização das oficinas 

desenvolvidas a partir da reelaboração da minha prática docente.   
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3.2 TIPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa realizada é de cunho qualitativo, denominada pesquisa-intervenção 

(SNYDER et al, 2016), na qual há aproximação do diagnóstico e da intervenção, 

pesquisadores e sujeitos do campo.    

 

Para Vigotski, o método não se dá simplesmente pelo trato do fenômeno 
humano como fato social, não se dá pela sua redução ao biológico ou aos 
princípios da introspecção (psicocentrismo ingênuo), e também não é 
possível pela “observação clínica” ou pelo método comportamentalista, pois 
não há sujeito para ser conhecido “de fora” pelo pesquisador. Como a 
subjetividade se constitui no processo de intersubjetividade, é nas atividades 
práticas, nas interações que devemos “compreender” o sujeito. (SNYDER et 
al, 2016, p. 298) 

  
Neste tipo de pesquisa é fundamental, portanto, entender o fenômeno estudado 

(no nosso caso, o ensino) na forma em que ele acontece, a partir das relações concretas 

dos atores sociais que o colocam em movimento (no caso desta pesquisa, ação do 

professor e de seus alunos em sala de aula). A pesquisa-intervenção se constrói no 

próprio campo de investigação, a perspectiva é de que o novo, isto é, a prática 

alternativa se produza diante das réplicas feitas ao instituído (SNYDER et al, 2016). Isto 

é, devemos ‘desconfiar’ daquilo que tratamos como natural, como ‘verdade’, aquilo que 

já foi instituído.  Assim, em se tratando do objeto que aqui se apresenta, a partir desse 

pressuposto teórico-metodológico, as ações em sala de aula para a formação do conceito 

científico devem ser ‘desnaturalizadas’ a fim de que práticas alternativas possam se 

desenvolver. Mas como promover essa desnaturalização? 

   

3.3. OS DADOS:  DIÁRIO DE CAMPO E INTERPRETAÇÃO 

 

Na nossa pesquisa, a fim de dar sentido à pesquisa-intervenção e sua coleta de 

dados, escolhemos um instrumento que é o diário de campo. Para Souza (2009), o diário 

também tem por função revelar a trajetória da pesquisa, os caminhos trilhados na 

tentativa de apreensão do objeto-tema investigado, traz um olhar para investigação de 

uma trilha não traçada, como um caminho a ser construído.      

Um dos pontos fundamentais da pesquisa é o registro escrito do cotidiano do 
processo de investigação. Mais um pouco além, inclui também o registro das 
reflexões do pesquisador sobre o tema proposto, suas impressões, suas 
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experiências existenciais, suas angústias e suas alegrias. Portanto, não é só 
descritivo nem predominantemente narrativo, mas reflexivo. 
Penso que, para o diário, as reflexões ali contidas também possam 
transcender o tema da pesquisa, mas sem apartar-se dela. Reflexões 
aparentemente distantes da pesquisa, que a ela filiam-se na medida em que 
vão revelando o próprio pesquisador, ‘flagrando’ desejos que nem sempre 
emergem numa investigação, sua visão de mundo, seu estar-no-mundo, sua 
carga emocional, seus valores éticos, suas preferências estéticas, suas 
memórias ternas, suas utopias. Fundamentalmente, respeitar a carga de 
poeticidade da pesquisa. Mesclar aos textos acadêmicos – rígidos e 
dominantemente reflexivos –, os mais frouxos do Diário de Itinerância. 
(SOUZA, 2009, p. 5) 

 

 

Esta reflexão que as memórias possibilitam faz com que questionamentos acerca 

do que acontece em sala de aula (instituído) possam levar a novas ações, pensamentos, 

comportamentos, atos. 

Além do diário de campo produzido por mim, os estudantes que se 

disponibilizaram também registraram as aulas, favorecendo uma rica e vasta análise das 

relações estabelecidas no cenário de pesquisa, demonstrando traços de personalidade e 

suas vinculações com o mundo. Este é um bom exemplo do que é fazer pesquisa-

intervenção, pesquisador e sujeitos do campo podem refletir sobre o mesmo, a fim de 

provocar mudança. 

Os meus registros no diário de campo foram feitos diariamente para não perder 

os detalhes dos acontecimentos. Os diários registrados pelos estudantes eram pontuais, 

algumas vezes esqueciam de levar o caderno das anotações para o colégio e quando 

chegavam em casa não a faziam. Contudo, os registros dos estudantes, refletiam o que 

eu precisava aperfeiçoar enquanto professor. 

 

3.4 AS CENAS  

 

CENÁRIO A – C. E. Cinamomo  

 

Cena 1 – Início do ano letivo – 06/02/2017 

 
“Bom, este ano iniciou um pouco tumultuado para mim. Em virtude da “crise 
econômica” enfrentada pelo estado, o colégio que eu trabalho fechou duas turmas da 
NEJA e uma turma do segundo ano da tarde. Como sou o último professor na escolha 
de turmas, sobrei na escola e fui devolvido para Regional para escolha de um novo 
colégio. 
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Na Regional fui lotado em seis tempos no Cinamomo, essa carência surgiu porque o 
professor que escolheu antes de mim transferiu sua matrícula para outra unidade. Nos 
demais tempos da minha matrícula fiquei excedente no quadro de horários, na função 
de professor articulador, mediando os projetos pedagógicos da escola. 
No final das contas, esta mudança foi ótima para mim. Assumi duas turmas de Biologia 
do primeiro ano e uma de Física do terceiro ano. 
Trabalhar com a disciplina da minha área de formação será muito bom para reflexão 
da minha prática docente e escrita da dissertação, contudo tenho que admitir que será 
trabalhoso, por ser a primeira vez com Biologia no primeiro ano, terei que partir do 
zero no planejamento das aulas e avaliações.”    
 

O trabalho em uma disciplina para a qual não se tem formação não é uma 

situação ideal.  No entanto, era preciso seguir adiante e a forma que encontrei foi 

trazendo a EA como tema mediador entre os conceitos da física e os conceitos de 

biologia, minha disciplina de origem. Assim, a história desta dissertação se constitui por 

um imprevisto.  Esse imprevisto me fez sair da prática que para mim já estava instituída 

há muito. Como diz Paulo Freire (2015), ensinagem é a aceitação do novo, é correr 

risco, pois só assim deixamos de fazer o que já foi por nós naturalizado. Foi dessa forma 

que pude ler essa cena da minha vida como professor. A narrativa que se segue 

apresenta a minha tentativa de ruptura com uma prática conservadora e 

comportamentalista, a partir das relações entre ensino de física, ensino de biologia e EA.  

E o que essa expectativa de mudança de operador ético na constituição da minha 

prática tem a ver com a inserção da EA como mediadora do ensino de física associado 

ao ensino de biologia?! É que essa mudança de forma de relação é necessária para que 

se estabeleça uma EA crítica, que se contrapõe a um modo de vida já naturalizado em 

que nós, como se fôssemos apartados do ambiente, o exploramos em nome do progresso 

tecnológico e o desenvolvimento econômico.   

Assim, para se fazer uma EA crítica não basta ensinar conteúdos, é preciso 

promover novos modos de relação. 

Cena 2 – Primeiro contato com a turma – 10/02/2017 

 
“Cheguei à escola preparado para uma conversa informal e apresentação do plano de 
curso, mas senti que a turma já estava saturada disso (...) como já estava com a aula 
posterior preparada (...) dei início ao estudo do conteúdo do primeiro bimestre. A aula 
foi sobre a origem das espécies e a teoria da evolução. Durante a explicação (...) 
silêncio total dos alunos (...) perguntei sobre a orientação religiosa da turma (...) nesse 
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momento a turma teve uma participação maior e a conversa culminou na diferença 
entre o saber científico, que é pautado na razão, e o saber religioso, que é pautado na 
fé (...) para uma avaliação da aula, pedi aos alunos que registrassem numa folha o que 
aprenderam sobre o assunto abordado. Deixei eles livres para escolherem a forma de 
registro: texto descritivo, tópicos, esquemas ou até mesmo desenhos (lembrei do texto 
sobre o abandono do desenho...). Os alunos ficaram assustados com o pedido no 
primeiro dia de aula, mas rapidamente deram início à tarefa (...) três ou quatro alunos 
recorreram ao desenho. Mas, o do Matheus chamou a minha atenção. 
 

Outro modo exigido pela situação que vivenciei foi o trabalho interdisciplinar, 

que é uma exigência da EA crítica, que é o entendimento do ambiente não apenas como 

uma realidade dada: 

 

Se [...] a minha opção é libertadora, se a realidade se dá a mim não como algo 
parado, imobilizado, posto, aí, mas na relação dinâmica entre objetividade e 
subjetividade, não posso reduzir os grupos populares a meros objetos da 
minha pesquisa. Simplesmente, não posso conhecer a realidade de que 
participam a não ser com eles como sujeitos também deste conhecimento 
que, sendo para eles, um conhecimento do conhecimento anterior (o que se 
dá ao nível da sua experiência quotidiana) se torna um novo conhecimento 
(FREIRE, 1986, p. 35). 
 

 Assim, trato de uma interdisciplinaridade que não se dá apenas entre saberes 

científicos, mas, também, entre o saber científico e o saber cotidiano. Fui aprendendo, 

então, a escutar o que os meus alunos tinham a dizer. Mas, não deixei de fazer a 

interdisciplinaridade entre campos de saber, pois é a filosofia que estuda os tipos de 

conhecimento, tais como a ciência e a religião. 

 Quando disse que me lembrei de um texto (SBANO E OUTROS, 2016, p. 18) 

estava fazendo também referência a outra possibilidade de interdisciplinaridade – com a 

arte, pois “sujeito que atravessa a passagem da infância à adolescência, mantendo-se 

desenhando, testemunha, de certo modo, seu desenho em alguma apreensão do alfabeto 

visual, feito estruturalmente equiparável ao que faz o advento do conceito na 

puberdade” Essa é uma discussão relevante no ensino das ciências, pois dá um outro 

sentido para a imagem, que vinha, antes de Vigotski, sendo entendida como aquilo que 

deveria ser ultrapassado para que  a formação do conceito científico se dê. 

 
Figura 03: Representação da importância dos seres fotossintetizantes para liberação do oxigênio livre para 

atmosfera primitiva 
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Esta representação traz a visão que o estudante construiu no decorrer de sua vida 

sobre o grupo dos vegetais. Mesmo durante a explicação dizendo que os primeiros 

grupos de vegetais eram muito simples e viviam nos oceanos primitivos, ele representa 

o vegetal que ele conhece desempenhando as mesmas funções dos vegetais primitivos.  

Através desta ilustração foi possível uma mediação com o estudante sobre a 

evolução dos vegetais e a diversidade de vida deste grupo.    

 

Cena 3 – Continuando a aula sobre evolução – 17/02/2017 

 
Concluí o conteúdo iniciado na semana anterior. Falei sobre a teoria endossimbiótica 
(...) nesta aula, os alunos participaram de forma mais ativa (...) percebi que os alunos 
estavam receosos de eu recolher as suas anotações (...) dividi a turma em dois grupos 
para iniciarmos um debate (...) 
 

Penso que o receio dos alunos se dá pela forma de avaliação aliada ao modo 

comportamentalista. Fui aprendendo junto com os alunos que outras formas de 

avaliação servem tanto para saber o que eles aprenderam, mas para continuar a 

desenvolver a possibilidades de aprendizagem, mesmo no processo de avaliação. 

 

Cena 4 – O debate – 23/02/2017  

 
Na semana seguinte (...) um aluno pediu para usar meu computador para exibir dois 
vídeos sobre o tema do debate. O primeiro vídeo foi uma síntese das teorias evolutivas 
que afirmava o conteúdo das primeiras aulas. O segundo vídeo foi sobre os fósseis e a 
extinção dos dinossauros.  
Daí para frente o debate foi acirrado, o grupo que defendia a evolução começou a ser 
questionado em vários aspectos que a ciência ainda não tem respostas, como por 
exemplo o elo perdido entre os primatas humanos e não-humanos.  
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Como o grupo que defendia a evolução não concordava com os princípios defendidos, 
os alunos começaram com as contradições em suas falas e em dados momentos 
demonstraram o interesse em trocar de grupo.  
E eu continuava instigando... Surgimos de estruturas simples e evoluímos até o que 
somos hoje ou já fomos feitos desta maneira? E as girafas sempre foram assim ou se 
adaptaram ao meio? E as bactérias resistentes aos antibióticos? Evoluíram ou não? 
Ambos os grupos concordavam com a ideia de adaptação do organismo ao meio e foi 
neste ponto que comecei a questionar o grupo contra a evolução. Perguntei como eles 
explicavam o cóccix, que é a mesma estrutura caudal dos lobos, porém menos 
desenvolvida.  
Isso não seria um indício da adaptação como defende a evolução? E o grupo responde: 
- não, Deus já criou a gente assim!  
Fiz outra suposição, se levarmos dez pessoas que vivem em regiões tropicais para um 
lugar extremamente frio, depois de três anos, seis morrem. Pode-se dizer que os 
sobreviventes se adaptaram ao ambiente?  
Os alunos prontamente disseram que sim. Continuei a provocação... Se houve 
adaptação e morte, então podemos dizer que houve seleção do meio. Então podemos 
dizer que os sobreviventes evoluíram ao se adaptaram?     
 
 

O debate é um modo que, dependendo da mediação, pode instaurar a dialogia, 

que é tão cara a uma aprendizagem contextualizada, tal como se pretende a EA crítica. 

Como diz Freire (1986, p. 35), “Se me interessa conhecer os modos de pensar e os 

níveis de percepção do real dos grupos populares estes grupos não podem ser meras 

incidências de meu estudo. Dizer que a participação direta, a ingerência dos grupos”. 

Ensinagem, segundo Freire (2015) exige o respeito à identidade cultural. No entanto, a 

escola não constitui o seu espaço com essa finalidade, pois traz à cena um currículo 

“morto” em que conteúdos são apartados da vida.  Pensando o conceito de ambiente 

para a EA crítica, não é possível tomá-lo como fato independente da vida, da 

constituição dos sujeitos, da política. 

 

Cena 5 – O ENEM – 09/03/2017 

 
Orientei os alunos a não colar, pois na correção, caso percebesse as respostas iguais 
iria zerar a nota (...) 
Minha surpresa foi que já notei que é um aluno problemático e que fez um dos melhores 
registros da aula (...) 
 

 Foi nesse momento que entendi que meu produto final nesta dissertação deveria 

ser algo que fosse direcionado à formação continuada de professores das ciências diante 
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da construção de práticas de EA crítica, pois percebi que o exercício desse operador 

ético que rompe com as formas já naturalizadas não se dá apenas pela aprendizagem de 

conceitos acerca da EA crítica, mas é a constituição de novas formas de relação: 

vejamos como o professor controlador como aprendi a ser em minha formação apareceu 

novamente na cena acima descrita. 

 

Cena 6 – A paródia – 23/03/2017 

 
Nestas duas aulas falei sobre organelas citoplasmáticas e metabolismo celular. Utilizei 
o projetor, pois esse conteúdo exige muitas representações esquemáticas (...) este 
conteúdo estava previsto para dois tempos de aula (...) enquanto estava explicando, 
uma aluna disse que eu estava falando muito rápido e o que eu tinha passado em uma 
aula, foi o que ela tinha estudado o bimestre anterior inteiro (...) parei a aula naquele 
momento, tinha uma paródia sobre o assunto, que seria apresentada na aula seguinte 
para descontrair (...) E foi ótimo! Os alunos queriam cantar em vários ritmos. 
 

E como é difícil estar em sala de aula com esses questionamentos, refletindo 

sobre a própria prática. Na cena acima lá estava eu de novo tentando encontrar novos 

modos, nova linguagem para um ensino menos conteudista e pautado na avaliação de 

causa e efeito. Mas, também achando que essas novas linguagens são apenas para 

descontrair. Fui aprendendo com meus alunos que outras linguagens, além da escrita 

formal, media a construção do conhecimento.  

 

 Cena 7 – Revisão compartilhada – 30/03/2017 

Bom, para a aula de hoje tinha preparado uma lista de questões como conteúdo do 
primeiro bimestre para revisão. Mas, quando estava a caminho da escola, pensava no 
meu projeto de pesquisa: “(...) romper com as práticas tradicionais” e vi que eu 
continuava reproduzindo as mesmas práticas, sem nada de alternativo. Quando cheguei 
à sala, organizei a turma em círculo e expliquei como seria a atividade de revisão. Pedi 
que cada um revisse a matéria e anotasse as dúvidas. Pedi para que as apresentassem à 
turma (...) foi muito produtivo...(...) sai de cena (...) uma coisa que me chamou muita 
atenção foi a ressignificação do conteúdo para os alunos.  

 

 

Figura 04: Ciclo esquematizado no diário de campo representando a construção do conhecimento 
científico 
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Nesta aula de revisão notei que estava acontecendo a construção e a 

interiorização do conceito científico. Cada dúvida exposta (em uma linguagem 

científica – número 1 no ciclo) era respondida na língua cotidiana (02) por outro 

estudante que era claramente entendida pelo sujeito que apresentou a dúvida refletindo 

na construção do conhecimento científico (03) empossando-o desta nova linguagem. 

Tudo isto acontecendo numa linguagem nata dos estudantes, que muitas das vezes, nós 

professores, imersos na linguagem científica, não conseguimos acompanhar. “Trazer a 

linguagem cotidiana para sala de aula, através da voz do aluno ou aluna (...) abre a 

possibilidade de que o aluno e a aluna entendem de que qualquer forma de 

conhecimento é dinâmico e ao mesmo tempo parcial” (MORTIMER, 2001, p.116).     

 

Cena 8 – A prova – 06/04/2017 

 
Na escola é feita a semana de prova. Minha avaliação foi ontem (eu não estava na 
escola) (...) os alunos reclamaram da minha prova, disseram que estava grande e muito 
difícil. 
  

Esta cena e as duas seguintes (cenas 9 e 10) revelam a minha dificuldade de lidar 

com essa sala de aula diferente, em que o aluno é escutado. Cenas que trazem a minha 

dificuldade, mas também o meu investimento naquilo em que agora posso acreditar.  

 

Cena 9 – O diário de bordo 06/04/2017  

 
A leitura do texto “Memória, cotidianidade e implicações” de Sandro Souza me trouxe 
a ideia de pedir alguns estudantes para registrarem o cotidiano da sala de aula. 
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A Luiza sugeriu que fosse feito o convite à turma e para aqueles que se voluntariassem 
fosse preparado um caderno encapado com tecido (Aqui a minha esposa teve uma 
grande participação, ajuda valiosa!), personalizado, a fim de singularizar, não era 
mais um caderno, ou apenas um caderno.  
Isso representa muito para mim, e com toda certeza estreitará os vínculos de 
afetividade com esses estudantes.  
No dia 30/03 fiz a entrega dos cadernos aos estudantes e eu estava preocupado com a 
reação deles, poderiam achar o caderno infantil. Pelo contrário, eles gostaram muito e 
já queriam escrever sobre a aula do dia.  
Deixei-os livres na forma de registro. Poderia ser em tópicos, desenhos, texto livre...     
 

Cena 10 – Ainda a prova 07/04/2017 

 
Eles me perguntaram se poderia escrever sobre a prova e rapidamente respondi: 
DEVEM!!! Durante a correção vi como o rendimento dos alunos foi baixo (...) algumas 
das queixas dos alunos era sobre o tamanho da prova e que não tinha o que era isso, o 
que era aquilo (...) revendo a prova e refletindo sobre a minha prática docente, entendi 
que o resultado não valia nada para mim... Sei o quanto eles sabem! A revisão de 
conteúdos mostrou bem isso! Mas, fico num conflito, pois sei que futuramente eles 
precisarão dessa habilidade de resolver questões desse tipo do ENEM... aí me vem a 
questão: para que estou formando meus alunos? Para uma prova de seleção para o 
ensino superior? Ou para a vida? 
 

  Esse é um questionamento para o qual não tenho resposta no momento, mas que 

tendo se constituído para mim como pergunta, me põe em movimento e em condição de 

não aceitar o que para mim já estava naturalizado como a prática de um professor.  

 Conversar sobre minha prática com os alunos. Que difícil! Eles certamente não 

me dirão o que fazer, mas posso escutar como eles aprendem. Isso é ensinagem, como 

diria Freire.  

 A seguir mostro a transformação da minha sala de aula e começo a discutir como 

essa modificação foi importante para que EA crítica pudesse ser desenvolvida, pois essa 

mudança de operador ético foi fundamental para que eu não ficasse reproduzindo 

técnicas de mudança de comportamento da EA conservadora: “não pode lavar calçada; 

não pode ficar horas no banho”...tudo isso muito importante de se aprender, mas não 

com negativas e ordens. 

 

 

Cena 11 – Mudando a avaliação – 20/04/2017 

 
Fiquei duas semanas sem contato com a turma por conta dos recessos e feriados. 
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Entreguei as provas corrigidas e conversamos sobre os resultados, pedi para eles 
pontuarem o que contribuiu para isso, além do que já escrevi no último registro, a 
turma relatou que estudou muito e não caiu quase nada “quase nada”, só sobre a terra 
primitiva. 
Ali eu percebi que eles não conseguiram perceber a relação das transformações na 
terra primitiva com o surgimento e evolução das primeiras formas de vida. 
É como se a compreensão deles fossem em setores, ou em blocos... Sabiam tudo sobre 
as características da Terra primitiva, teoria endossimbiótica, e o surgimento das 
primeiras formas de vida, porém não conseguiam fazer uma articulação entre esses 
saberes ou até mesmo estabelecer uma relação de interdependência entre os 
acontecimentos e sua relação com os dias atuais.  
A medida que ia corrigindo as questões ia percebendo a reação dos estudantes não 
acreditando terem “errado” algo que tanto sabiam. 
Pedi para eles refazerem a prova e ficarem tranquilos para recuperação, todos estavam 
tensos...  
Penso numa forma de avaliação para recuperação em que eles tenham liberdade, e 
registrarem ao máximo suas relações com o conteúdo. Irei pedir para turma discorrer 
sobre suas trajetórias no Ensino de Ciências, o que eles guardam de significativo que 
influenciam em suas vidas... Enfatizando as experiências vividas neste bimestre em 
Biologia. O que “ficou” dos conteúdos e trocas em sala de aula? 
Acredito que assim identificarei o motivo da resistência dos estudantes em aprender 
Biologia... São constantes algumas falas de que isso ou aquilo é muito difícil! 
Com isso terei base para pensar e planejar o segundo bimestre.       
 

Cena 12 – A despedida – 25 e 27/04/17  

 
Hoje, quando estava retornando para casa, recebi uma ligação da minha 

diretora, com uma notícia não muito boa! 
Nesta semana retornou uma professora que estava de licença maternidade. 

Eliane tentou organizar os horários dela de forma que não me prejudicasse, para isso, 
essa professora complementaria seus horários numa outra escola em Rio das Ostras, 
não muito longe do Cinamomo. Mas ela não aceitou a condição e por ser mais antiga 
reivindicou os tempos em que eu estava lotado. 

Eu não tinha nem o que questionar, mas confesso que fiquei muito triste por não 
poder concluir o trabalho com a 1005. Agora fico no aguardo da Regional, para 
lotação numa outra escola com carência. 

Quando desliguei o telefone, foi como se o chão tivesse saído debaixo dos meus 
pés! Passou um filme em minha cabeça da caminhada com esses alunos até aqui. Pior 
que deixar esta turma, era deixar a escola. 

Tenho um carinho muito especial pelo Cinamomo, foi nesta escola que fui 
desafiado a dar aulas de Física. Não tinha professor da disciplina... E peguei as turmas 
concluintes! Foram noites sem dormir, estudando os conteúdos para planejar as aulas 
a fim de suprir a carência destes alunos. 

Nesta escola que formei as primeiras turmas, fui paraninfo, e como os colegas 
diziam: qual é o milagre que você fez?! Professor de Física paraninfo... Não é para 
qualquer um! É caso raro! Sempre respondia com um riso no rosto: talvez seja porque 
sou professor de Biologia metido a professor de Física! 
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Tenho vários alunos no Facebook, e fico muito feliz em acompanhar o progresso 
de cada um, e ver que contribuí de alguma forma para que eles estivessem onde estão, 
isso não tem preço! 

No dia 27/04 fiz o comunicado da minha saída às turmas, pedi a Patrícia, 
coordenadora pedagógica, para ir às salas junto comigo. Troca de professor nessas 
ocasiões sempre geram ruídos, então para me resguardar fiz questão que me 
acompanhasse.  

Foi difícil a despedida da 1006 e da 3005, mas a reação dos alunos da 1005 
acabou comigo. Nunca imaginei viver algo assim na minha trajetória docente. 

Expliquei a turma tudo o que tinha acontecido, e que a vaga era da professora 
por direito. No Estado é assim mesmo! A troca de professor é frequente. A turma 
entendeu numa boa, mas ao ver as lágrimas silenciosas escorrendo do olhar dos alunos 
mexeu muito comigo. O que foi pior é que não eram só as meninas, os rapazes também 
choraram, e muito! Numa turma de primeiro ano do Ensino Médio, nunca esperaria 
esta reação... Quis sair correndo da sala, mas quando a turma me abraçou, foi difícil 
conter a emoção.  

E pior foi quando a Patrícia estava conversando comigo, quando enfim 
conseguimos sair da sala, aquela turma era a que tinha maior número de registro de 
indisciplina e advertência! E que eu era o único professor que não havia tido problema 
com nenhum aluno. 

Essa informação mexeu ainda mais comigo. Acredito que com a reflexão 
contínua da minha prática, passei a vê-los de outra maneira! Percebi a dificuldade de 
aprendizagem de alguns, mas o esforço e tentativa na construção do saber superavam 
as dificuldades. 
 

CENÁRIO B 

 

 Todas as reflexões e análises da minha prática no cenária A foram fundamentais 

para o planejamento e desenvolvimento das ações neste novo cenário (B). Tendo em 

vista, que neste novo campo de pesquisa, eu atuava no ensino de Física, onde além da 

minha prática, era necessário romper um modelo conservador característico da 

disciplina.  

 A partir das experiências anteriores elaborei em parceria com a professora de 

Biologia da turma um planejamento (tabela 4) tomando como referência os conteúdos 

previstos no Currículo Mínimo da SEEDUC para as disciplinas de Biologia e Física, 

propondo uma articulação e aproximação destas áreas com ações através da 

transversalidade que fundamenta a EA crítica. 

 
A introdução dos temas transversais nos currículos escolares, pretendia 
garantir a abordagem de temas presentes e legitimados nas sociedades 
contemporâneas e, que, muitas vezes, não eram contemplados na estrutura 
tradicional dos conteúdos escolares. Nesse sentido, a possibilidade de 
construir uma interface entre o “Tema Transversal” com a prática social 
cotidiana e o sentido da própria escola, necessitaria de uma certa 
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familiaridade dos professores com as temáticas propostas, no caso da 
Educação Ambiental, seria necessário a compreensão da linguagem 
ambientalista, a fim de criar pontos de conexão entre os saberes escolares e 
extraescolares. Portanto, a inserção do transversal na prática educativa, 
conduziria reflexões sobre novas posturas em relação aos aspectos sociais, 
econômicos e ambientais, considerando que a transversalidade, seria o 
símbolo de inovação, da abertura da escola para a sociedade (GAVIDIA, 
2002 apud GOMES, NAKAYAMA e SOUSA, 2016, p. 24). 

 
Tabela 04: Proposta de atividades de Educação Ambiental articuladoras dos conteúdos de Física e 
Biologia previstos no Currículo Mínimo da SEEDUC para o 3º ano do Ensino Médio   

 

 

Com os desafios da escola pública, não foi possível desenvolver todas as 

atividades propostas. As ações realizadas foram: Café “comCiências”, dinâmica 

Poupança para o futuro e visita de campo para visualização dos micos-leões-dourados 

na natureza. Estas duas últimas estão apresentas nas cenas 02 e 03.  

  

Cena 1 – Roda de conversa – 19/05/2017 

 
(...) A primeira aula com a turma 3002 foi na semana passada, 12/05, tinham 

poucos alunos, fiz uma breve apresentação do plano de recuperação de estudos (a 
turma estava sem professor de Física desde o início do ano) do primeiro bimestre, e dei 
aula sobre princípios de eletricidade. 
(...) 

Comprometi-me com a turma de dar conta do que precisavam para o ENEM, 
mas buscaria alternar análises de questões com atividades e práticas que exigem os 
conhecimentos da Física para estabelecer uma relação crítica e dialógica com o 
mundo.  

No Final da aula pedi que fizessem uma pesquisa sobre obsolescência 
programada para uma roda de conversas na semana seguinte, orientei que fizessem a 
atividade em dupla e repassassem a matéria e atividade para os colegas que faltaram. 

3º Bimestre 
Física Biologia EA 

Olho humano – Espectro 
eletromagnético – Ondas 
mecânicas 

Biotecnologia 

Roda de conversas sobre 
alimentos transgênicos, 
esterilização de alimentos com 
radiação gama;  
Dinâmica Poupança para o 
futuro. 
Café “comCiências”   

4º Bimestre 
Física Biologia EA 

Fenômenos ondulatórios - natureza 
da luz - efeito fotoelétrico 

Biotecnologia, Legislação 
ambiental, intervenção 
ambiental, medidas de 
conservação, recuperação e 
utilização sustentável da 
biodiversidade. 

Dinâmica necessidade e 
realidade;  
Visita de campo (Utilização 
dos conhecimentos da física 
no projeto de conservação do 
mico-leão-dourado) 
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Hoje (19/05) Avancei no estudo de eletricidade no primeiro tempo de aula. (...) 
No segundo tempo de aula organizei a sala em círculo para discussão da pesquisa que 
realizaram. Apenas quatro estudantes não fizeram a atividade (...)  

A roda de conversas foi muito produtiva, eles não conheciam o termo e 
trouxeram exemplos vivenciados. Celulares, computadores, micro-ondas e outros 
aparelhos que param de funcionar pouco depois da garantia. Essa conversa abriu 
espaço para refletir sobre a utilização dos recursos naturais, destinação de resíduos 
eletrônicos e a responsabilidade social de cada um de nós nesta cadeia produtiva.  

Esta turma é muito participativa (...), até mesmo os alunos que não fizeram a 
pesquisa, no decorrer da fala dos colegas, foram inteirando-se do assunto e tiveram 
condições de fazer boas contribuições para nossa conversa. (...)  
  

Neste novo cenário há uma mudança de postura com relação ao primeiro. 

Quando digo que “Comprometi-me com a turma de dar conta do que precisavam para o 

ENEM” já não estava implícita na minha fala aplicação das “questões difíceis” como os 

estudantes apontaram no cenário A. Com esta turma trabalhei as questões mais 

complexas em grupos, e também como fixas de exercício sem caráter avaliativo 

(pontuado).  

A atividade de pesquisa mencionada foi para reposição da nota do primeiro 

bimestre, visto que a turma estava sem professor. O tema proposto, obsoleto 

programado, foi a primeira tentativa de aproximar os conteúdos de Física e Biologia na 

interface com a EA crítica.  

A proposta da ação pedagógica da Educação Ambiental Crítica vir a ser 
desenvolvida através de projetos que se voltem para além das salas de aula, 
pode ser metodologicamente viável, desde que os educadores que a realizam, 
conquistem em seu cotidiano a práxis de um ambiente educativo de caráter 
crítico. (GUIMARÃES, 2004, p.32) 

 

Na roda de conversas, que proporciona este “ambiente educativo de caráter 

crítico” citado por Guimarães (2004), os estudantes tiveram voz ativa, deixando a 

condição de sujeitos passivos, receptores do conhecimento. E através da pesquisa 

tomaram conhecimento de diferentes fontes que tratavam sobre o assunto, que era 

desconhecido pela turma. 

Este momento proporcionou uma entrada no contexto social e histórico destes 

estudantes que estavam imersos acriticamente neste mundo das novas tecnologias, 

reféns do sistema capitalista. Esta discussão contribuiu posiciona-los mediante este 

problema socioambiental trazendo uma reflexão e questionamento da interação dos 

mesmos com o mundo.     
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Cena 2 – Poupança para o futuro – 01/09/2017 

 
(...) Realizamos a dinâmica Popança para o futuro. Esta atividade é uma das 

articuladoras dos conteúdos das Ciências da Natureza. 
Organizei a sala em grupos: dois grupos com seis integrantes e dois grupos com 

sete. Desenhei a tabela de registro das informações no quadro e pedi para que um 
representante de cada grupo reproduzisse em seu caderno.  

Em seguida explique que cada grupo representava uma família em que todas as 
gerações conviviam no mesmo tempo. Solicitei aos grupos que preenchessem a coluna 
das gerações na planilha com o nome dos integrantes dos grupos, da geração mais 
antiga para a mais recente.  

Na sequência, organizei uma mesa no meio da sala com algumas fichas de 
utilidades: móveis, livros, carro, bicicleta, etc. Informei que cada geração representada 
deveria ir à mesa para escolher uma ficha de utilidade de acordo com sua idade, e ao 
som da minha palma deveria trocar a geração. Esse processo ocorreu da geração mais 
antiga para a mais recente.  

Quando todos já estavam com suas utilidades, pedi para registrarem na 
planilha de controle. Neste ponto lancei a pergunta: Qual a matéria-prima utilizada 
para fabricar estas utilidades? De onde vem?  

Alguns logo disseram que para fazer o papel do livro precisava de árvores. E 
para o carro iria precisar de muito petróleo, vidro, ferro.  

Notei uma visão rudimentar dos processos produtivos.  
  Então instiguei com mais algumas perguntas: Preciso de água para fabricar o 
papel? Ou é só árvore mesmo? E para fazer o carro? Deve gastar pouca água, né!? 
Acho que não gasta energia elétrica para produzir estas utilidades. 

Percebi que a provocação foi válida. Acredito que eles nunca param para 
pensar no processo produtivo das roupas que usam, do celular e até mesmo de seus 
alimentos.  

Dei mais um tempinho para discutirem quais e quanto de insumos precisariam 
para fazer cada utilidade. 

Enquanto discutiam nos grupos retirei as fichas de utilidades que restaram 
sobre a mesa que estava no meio da sala e organizei as fichas que representavam a 
matéria-prima: solo, água, petróleo, algodão, minerais, etc.  

Quando terminaram de discutir, pedi para se levantarem e dá uma volta em 
volta da mesa, observando atentamente tudo que tinha ali. Então disse aos estudantes 
que aquela mesa representava o planeta Terra. E que dali que iriam extrair tudo que 
precisariam para viver.  

Pedi para retornarem aos seus lugares e expliquei a próxima etapa. Agora que 
já pensaram na matéria-prima utilizada para produzir a utilidade que escolheram, a 
geração mais antiga de cada família virá à Terra para pegar tudo que precisa para sua 
utilidade e ao som da minha palma deverão voltar para suas famílias e a geração 
seguinte deverá vir à Terra buscar seus recursos.  

Ao termino desta etapa, solicitei que registrassem a quantidade de matéria-
prima utilizada por cada geração na planilha de controle.  

Mais uma pausa para refletirmos o que foi feito. Perguntei se todas as gerações 
conseguiram encontrar a matéria-prima necessária para sua utilidade.  

As gerações mais antigas, os primeiros a usufruírem da Terra, encontraram 
tudo o que precisavam, já as gerações mais recentes tiveram dificuldades, alguns não 
encontraram água, para outros faltaram minerais.  
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 Então perguntei aos que ocupavam a geração de bisneto e tataraneto qual a 
sensação que tiveram ao encontrar a Terra vazia, no geral, eles expressaram 
sentimento de impotência. Uma aluna chegou a falar que sentiu raiva, deu vontade de 
chorar! Porque viu todo mundo pegando o que queria e ela não pôde pegar nada.  
 Disse a turma que o que vivenciamos era exatamente o que estava acontecendo 
com a Terra. O efeito foi notório porque tínhamos todas as gerações convivendo num 
mesmo tempo. 
 Hoje já começamos a sentir alguns impactos pela escassez dos recursos, se 
conversarmos nossos avós, pais, eles irão nos falar de um passado de abundância de 
recursos no ambiente. Diferente do que encontramos! Os alunos estavam atônitos!  
 Solicitei que, organizadamente, voltassem as fichas que representavam matéria-
prima para mesa. 
 Como resultado da nossa ação na Terra, herdamos algumas consequências. 
Então entreguei uma nova ficha para cada grupo, esta ficha representava um fator 
limitante (Desmatamento, erosão e água poluída). 
 Quem ficou com água poluída não poderia pegar água na segunda rodada; 
erosão não poderia pegar solo; e desmatamento não poderia pegar árvores. 
 Antes de iniciar a segunda rodada solicitei aos grupos que se organizassem, e 
pensassem nos meios para atenderem suas demandas, levando em consideração os 
fatores limitantes (desmatamento, erosão e água poluída). Essa foi a discussão mais 
demorada, tive que interromper pois a aula já estava acabando, restavam vinte 
minutos. 
 Enfim, começamos a segunda rodada, repeti as orientações dadas no início. 
A geração mais antiga de cada família viria à mesa para retirar as fichas da matéria-
prima, e ao som da minha palma eles deveriam retornar para seus lugares para 
próxima geração vir à mesa, e assim sucessivamente. 
 Quando todos já haviam retirado suas fichas de matéria-prima, pedi para 
registrarem na planilha de controle. 
 
ANALISANDO OS RESULTADOS 
 
 Já realizei esta dinâmica em diferentes cenários e com diferentes sujeitos, mas 
nunca obtive um resultado que se distanciasse tanto do esperado como ocorreu nesta 
turma. 
 Na segunda rodada, é comum reduzir a retirada de matéria-prima da terra, ao 
ponto de atender todas as gerações e ainda sobrar recursos. Com a 3002 ocorreu o 
inverso, na segunda rodada eles retiraram mais fichas do que na primeira rodada. 
 Fiquei intrigado com o ocorrido e então perguntei se todos conseguiram atender 
suas necessidades, apenas uma família disse que sim (grupo 1). Eles relataram que o 
tataravô pegou uma quantidade de cartas que atendia a todas as gerações, e como fator 
limitante do grupo era erosão, eles pegaram mais árvores para solucionar o problema. 
Interessante é que agora estou analisando com calma a planilha do grupo, esta foi a 
única família que reduziu o consumo da matéria-prima na segunda rodada. 
 Os outros três grupos estavam preocupados em pegar mais cartas, como na  
primeira rodada alguns não conseguiram pegar tudo que precisavam, ficou evidente o 
comportamento de competição quando as gerações iam à mesa para escolherem a 
matéria- prima. 
 Comentei sobre isso com os estudantes, que a competitividade pode ter 
contribuído para o esvaziamento da terra. 
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 Dois alunos dos grupos três disseram que como não podiam pegar água eles 
pegaram mais das outras fichas, assim poderiam vender para comprar água, Os demais  
participantes discordaram dos colegas, deixando claro que esta era uma visão deles e 
não do grupo. 
 Passamos a refletir no papel da sociedade na minimização dos padrões de 
consumo. Quando mais consumimos, mais exploramos os recursos naturais. Em meio a 
esta conversa um estudante comentou sobre a autorização do Governo Federal para 
exploração de minerais de uma Reserva Nacional na Amazônia. 
 A colocação foi muito pertinente, fiz algumas provocações sobre isto. Longe de 
aprovar a atitude do governo, mas perguntei a turma quantas coisas consumimos 
desnecessariamente? Será que isto não contribui para o aumento da demanda de 
insumos no setor produtivo? Por fim, você tem autonomia sobre seu consumo? Ou é 
manipulado pela mídia, grupos sociais? 
 Em que planeta você quer viver daqui a dez, quinze anos? Qual herança que 
vocês querem deixar?  
 Os olhos de revolução brilharam, juntei meu material e saí rapidamente, 
avancei dez minutos do intervalo e ninguém se deu conta. 
     

 Esta dinâmica Poupança para o Futuro5 conheci em uma oficina mediada pela 

equipe do Instituto Supereco durante o VII Fórum Brasileiro de Educação Ambiental 

em 2012. Desde então, sempre realizei esta dinâmica nos grupos de formação de 

professores e encontros de EA com públicos variados. E esta foi a primeira vez que a 

realizei enquanto professor. 

 Tendo como aposte a EA crítica, nesta atividade também é possível articular 

diferentes áreas do conhecimento, além de estimular a reflexão e superação do 

afastamento do homem da natureza. Rejeitando valores imediatistas, competitivos e 

individualistas em prol de uma sociedade que prime pelos valos éticos, respeito ao 

próximo e cuidado com o ambiente em sua totalidade das relações. “Para uma educação 

ambiental crítica, a prática educativa é a formação do sujeito humano enquanto ser 

individual e social, historicamente situado” (CARVALHO, 2004, p.19). 

  

Cena 3 – Aula de campo – 30/10/2017 

 
 Hoje realizamos uma aula de campo interdisciplinar com os estudantes. Esta 
atividade foi planejada e desenvolvida em parceria com a professora de Biologia da 
turma. 

                                                             
5
 OLIVEIRA, D. A. de; NOCETTI M. S. O. Investigando a biodiversidade: guia de apoio aos 

educadores do Brasil. conservação internacional WWF/Brasil Instituto supereco tradução do 
original – Belo Horizonte Brasília 2010.  
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 O Programa de Educação Ambiental da Associação Mico-Leão-Dourado 
oferece mensalmente uma visita gratuita na natureza para visualização dos micos-
leões. Entramos em contato e fizemos o agendamento da visita, nosso problema era o 
transporte. Conversamos com a direção da escola, e a escola não tinha verba para 
custear a condução.  
 Colocamos a situação para os estudantes e eles se disponibilizaram a pagar o 
transporte. E assim conseguimos fazer a saída de campo. 
 A visualização dos micos-leões-dourados foi na entrada de Imbaú, distrito de 
Silva Jardim, em uma propriedade privada. Antes de entrar na floresta a equipe que 
monitora os animais na natureza explicou como é feito para localiza-los. Em cada 
família de micos-leões, um ou dois indivíduos possuem uma coleira com um rádio 
transmissor, e os técnicos possuem uma antena e um receptor. Quando a antena é 
apontada para a direção em que os micos se encontram o receptor emite um som 
característico de um ‘bip’ e cada vez que os técnicos vão se aproximando da família 
dos micos, o som se intensifica.  
  Com esta explicação fiz aplicação dos conceitos de ondas eletromagnéticas, 
frequência, comprimento de onda e difração. Foi uma excelente oportunidade para os 
estudantes vivenciarem na prática e significarem este conhecimento científico.  
 E saímos à procura dos micos, eles estavam longe, os estudantes 
acompanhavam atentos o som do bip baixinho. Atravessamos um longo percurso pela 
pastagem, e só depois entramos na floresta. O som ia ficando mais alto, e aumentava a 
expectativa dos estudantes.  
 Caminhamos mais uns cinco minutos e já localizamos uma família. Os alunos 
ficaram encantados, tiraram fotos, perguntaram sobre características e comportamento 
da espécie. Após uns trinta minutos de observação, a professora de Biologia, a 
Educadora Ambiental da AMLD e eu começamos as intervenções. Falamos sobre 
fragmentação da Mata Atlântica, característica do Bioma, riscos para a espécie e 
ações de conservação.  
 Mesmo morando em Silva Jardim, local em que possui o maior número de 
micos-leões-dourados na natureza, esta foi a primeira vez que os estudantes tiveram 
esta experiência.  
 Os resultados alcançados ultrapassaram nossas expectativas!    
 

 O estudo do meio que era presente na minha trajetória enquanto professor e 

educador ambiental mais reforçavam conteúdos vistos em sala de aula de forma teórica 

do que uma ação de EA crítica.  

 Mais uma vez me apoio na transversalidade de EA crítica para superar esta 

prática de estudo do meio como reforço de conteúdo, para avançar para uma reflexão 

dos problemas socioambientais à luz do contexto histórico que os ocasionaram.  

 Silva Jardim é um município rico em recursos naturais. Contudo, nos encontros 

e conversas com os estudantes notava que eles não conheciam com propriedade seu 

território. Este desconhecimento impedia um posicionamento emancipatório na temática 

ambiental frente à realidade em que estão inseridos. Sair da sala de aula era urgente!  
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Trabalha a perspectiva da construção do conhecimento contextualizado para 
além da mera transmissão. Promove a percepção que o processo educativo 
não se restringe ao aprendizado individualizado dos conteúdos escolares, mas 
na relação do um com o outro, do um com o mundo, afirmando que a 
educação se dá na relação. Estimula a auto-estima dos educandos/educadores 
e a confiança na potencialidade transformadora da ação pedagógica articulada 
a um movimento conjunto. (GUIMARÃES, 2004, p. 31 e 32) 

  

 Além da integração e aplicabilidade dos conteúdos de Biologia e Física, os 

estudantes conheceram o histórico do município, seu processo de colonização, e 

medidas de conservação como os corredores florestais.  

 Os conteúdos abordados na disciplina de Biologia foram: Unidades de 

Conservação, biodiversidade, fragmentação florestal, Mata Atlântica e ecologia. Já na 

disciplina de Física foram contemplados os conteúdos de: ondas eletromagnéticas, 

ondas mecânicas, propriedades das ondas (frequência, comprimento de onda e 

velocidade), reflexão e decomposição da luz branca. 

 Ao fim do ano letivo, desejava saber o quanto estas práticas influenciaram na 

vida destes estudantes. Então, não última avaliação, pedi para que discorressem sobre 

sua trajetória escolar no ensino das Ciências da Natureza, ressaltando suas contribuições 

para sua formação. Gostaria de inserir todas as respostas obtidas, mas escolhi três por 

responder diretamente o que se propôs esta dissertação.  

 

Figura 05: Resposta da estudante Lala  
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 Na fala da estudante é possível notar uma contraposição entre os métodos 

tradicionais “... os métodos de ensino desses professores, não me fazia entender a 

matéria...” e o método na perspectiva crítica “... pois você ensina física de uma maneira 

diferente”. Além de ressaltar as dificuldades enfrentadas na educação pública, dentre 

elas, a falta de professores das disciplinas das Ciências da Natureza.  

 Na resposta à questão proposta a estudante também traz à cena a atividade 

realizada no segundo dia de aula, a mesma que narrei na cena 01, estabelecendo a 

relação entre o conhecimento científico e sua prática cotidiana “... sempre reparei nisso, 

mas não sabia que realmente existia...”.  
 

Figura 06: Resposta do estudante DG  

 

 

 A resposta do DG também chamou muito a minha atenção, o perfil dele não é 

compreendido numa visão tradicional do ensino. Rapaz agitado, gosta de uma conversa 
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e mexia com todos da sala. Perceptivelmente não era muito dedicado aos estudos “... 

estamos sem professor de física todos achamos legal pensando que ia passar direto”.  

 É interessante como DG compreende esta prática que se opõe ao tradicionalismo 

“...sobre os trabalhos além de serem divertidos ajudam no somatório final”. O primeiro 

trabalho de pesquisa, sobre obsoleto programado, ele não fez. Mas na roda de conversas 

ele compreende o conceito durante a fala dos colegas, reconhece o problema em suas 

vivências e traz como exemplo para discussão.  

 Se não tivesse o encontro com a turma 1005, onde faço as narrativas do cenário 

A, escutado aqueles estudantes, refletido minha prática a partir dos apontamentos e 

críticas feitas por eles, seria inviável a construção de uma práxis emancipatória que dá 

oportunidades a estudantes como o DG “... Em questão de aprendizagem até me 

surpreendi sou péssimo em física e química, mas tirei boas notas...” 

 

Figura 07: Resposta da estudante Line 

 

 

 A estudante Line também percebe a prática diferenciada quando diz que 

“...nosso professor fazia o possível para a matéria não ficar chata, até café da manhã 

rolou”. Outro aspecto da EA crítica que permeou minha prática no ensino de Física é 

buscar conhecer a história de vida dos estudantes para estabelecer uma aproximação de 

sua prática social. Na rotina da sala de aula, com uma postura conteudista que não dá 

voz aos questionamentos dos estudantes isto é inviável.  
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 Quando saímos da sala de aula, durante o estudo do meio, descobri que a Line 

tinha sofrido um acidente e ficou um período sem estudar. Retornou à escola ainda com 

algumas sequelas. Com muito cuidado a acompanhei por todo o percurso e a resposta 

desta estudante fez valer toda esta história que acabo de narrar, histórias de um 

professor.   
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4 PRODUTO FINAL 

 

Produto parte integrante da dissertação intitulada “Práticas Alternativas 
no Ensino das Ciências: as Relações entre os Conteúdos de Física e de 
Biologia na interface com a Educação Ambiental”, defendida no 
Programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e da Natureza, sob 
orientação da professora Luiza Oliveira. 

 
 

TÍTULO: Formação continuada para professores – um diálogo entre as Ciências da Natureza 
mediado pela EA crítica  

 
 

AUTOR: Ruan das Flores de Azevedo  
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TIPO DE PRODUTO: CICLO DE OFICINAS PARA PROFESSORES. 
 

FORMA DE DIVULGAÇÃO: VIRTUAL 
 

REFERÊNCIAIS TEÓRICOS: PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL DE VIGOTSKI; 
EDUCAÇÃO CRÍTICA DE FREIRE  

LINHA DE PESQUISA DO PPPECN: Ensino-aprendizagem 
 
 

 
DESCRIÇÃO DO  

PRODUTO 
 

01) Apresentação  
 
 O produto desta dissertação é o ciclo de oficinas destinado aos professores da Educação Básica, 
com o objetivo de compartilhar com os mesmos a história de transformação da minha prática docente na 
tentativa de romper os modelos tradicionais de ensino impregnados no fazer pedagógico.  
 As oficinas subsidiarão os professores com aporte teórico emancipatório, validando os 
conhecimentos construídos por estes no decorrer do percurso profissional, promovendo a reflexão crítica 
do contexto socioambiental para (re)elaboração de suas próprias práticas promotoras da EA crítica. 
 Na transversalidade da EA crítica é que se pretende fomentar ações integradoras do 
conhecimento escolar, rompendo com a fragmentação do saber, proporcionando a formação dos sujeitos 
ecológicos. 
 Para tanto, esta formação continuada é proposta em três oficinas, com 4h de duração, com os 
temas a saber: 1º oficinas – O encontro com a prática; 2º oficina – EA crítica como mediadora dos 
conteúdos das Ciências da Natureza; 3º oficina – Da prática à práxis: uma superação possível. Estes 
encontros deverão acorrer mensalmente ou quinzenalmente. É necessário um espaço entre um encontro e 
outro para que o particioante tenha tempo hábil para realização da parte prática proposta na segunda 
oficina.  
 A metodologia deste ciclo de oficinas é baseada no curso de formação continuada Redescobrindo 
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a Mata Atlântica6: teoria, reflexão, planejamento, realização das atividades planejadas, registro no diário, 
apresentação dos resultados obtidos.   
 Há possibilidade do desenvolvimento deste ciclo de oficinas na Associação Mico-Leão-Dourado 
para os professores dos municípios de Silva Jardim, Casimiro de Abreu e Rio Bonito. Esta metodologia 
também estará disponível na página do Laboratório de Linguagem e Desenvolvimento Humano – 
LALIDH/UFF (http://lalidh.sites.uff.br).  

 
02) Objetivo do produto: 

 
Promover uma reflexão da prática docente no Ensino de Ciências na Educação Básica, a fim de 
romper modelos conservadores, inerentes às disciplinas de Física e Biologia, através da educucação 
ambiental crítica.   
 

 

03) Material e Métodos 
 

Apresentados na descrição de cada atividade. 
 

 
 

04) Segurança: 
 

Não se aplica 
 

O CICLO DE OFICINAS – PASSO A PASSO 
 

1º OFICINA – O ENCONTRO COM A PRÁTICA  
 
Programação do encontro  
- Apresentação - 50 minutos  
- Roda de conversas – 1 hora  
- Dinâmica de grupo: Desenho coletivo – 40 minitos   
- Mapeamento dos problemas no ensino das Ciências da Natureza – 1 hora  
- Avaliação da oficina e encerramento – 30 minutos  
 
Descrecrição das atividades  
 
- Apresentação 
 
Com o ambiente organizado em círculo, cada participante dirá seu nome, e em seguida, contará 
rapidamente uma experiência marcante enquanto estudante nas disciplinas das Ciências da Natureza.  
Ao final da apresentação o mediador deve ressaltar que as experiências vividas exercem influência na 
prática docente. Por isso, faz-se necessário, reconhecer os princípios, mesmo que inconcientemente 
estão vinculados à atuação do professor no cotidiano escolar. E para finalizar o mediador pode perguntar 
ao grupo se alguém tem algumas vivências para contar nesta perspectica.  
 
- Roda de conversas  
 
O mediador contará ao grupo, dando abertura para ser interpelado a qualque momento, a sua experiência 
decorrente da análise da própria prática narrada em sua dissertação, enfarizando como foi o 
reconhecimento dos princípios norteadores de sua prática pedagógica no encontro com os estudantes em 
sala de aula. Encontro este, promotor de um diálogo, onde o professor deixa o lugar de centralidade, 
como o detentor do poder de fala, e escuta os estudantes. Todos os encontros e diálogos ocorridos foram 

                                                             
6
 MENEZES, N.M.X.; BOUCKORNY, A.L.F.; MATSUO, P.M. (2012) Redescobrindo a Mata Atlântica: 

caminhos e aprendizados de um programa de formação de professores. Silva Jardim: AMLD, 88p. 
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registrados em um diário de campo, a fim de resguardar a memória e refletir a prática.   
 
- Dinâmica de grupo: Desenho coletivo 
 
A sala deve ser organizada em círculo, cada participante receberá uma folha de papel sulfite (pode ser 
reaproveitada, caso tenha um lado em branco); canetinhas, lápis e giz de cera coloridos. Em seguida o 
mediador explicará que cada participante iniciará um desenho de sua preferência, após algus minutos, o 
mediador emitirar um som (pode ser uma palma, apito). Este som indica que os integrantes devem 
passar seu desenho para o colega da direita, para que este dê continuidade ao desenho, e assim se 
repetirá até que cada desesenho retorne para quem o iniciou.  
Para finalizar o mediador solicita aos participantes que deixem os desenhos no centro da sala para 
observação do grupo e pergunta como foi esta experiência.  
Com esta atividade é possível exemplificar como se constitui a prática do professor, ela é resultante de 
muitos encontros, conflitos e trocas. Em cada desenho será possível notar traços de todos os integrantes, 
assim como a trajetória do professor é traçada por acontecimentos histórios, culturais e políticos. 
 
- Mapeamento dos problemas no ensino das Ciências da Natureza 
 
O mediado deverá pedir aos participantes para que se organizem em pequenos grupos (4 a 5 
integrantes). Cada grupo receberá uma cartolina e canetinhas coloridas. Os grupos deverão refletir e 
conversar sobre a realidade da escola onde cada professor atua e em seguida devem listar os problemas 
associados ao ensino das Ciências da Natureza.  
Os cartazes produzidos serão apresentados aos integrantes, e o mediador explicará que os problemas 
apontados serão discutidos na oficina seguinte com o compartilhamento de possibilidades para superá-
los, ao menos em parte.  
 
- Avaliação da oficina e encerramento 
 
Os participantes preencherão uma avaliação do encontro no que diz respeito aos momentos realizados, 
apontado o que foi positivo e negativo, além de deixarem propostas para as póximas oficinas.  
E para encerrar será oferecido um lanche para socialização dos integrantes do grupo.  
 
2º OFICINA – EA CRÍTICA COMO MEDIADORA DOS CONTEÚDOS DAS CIÊNCIAS DA 
NATUREZA   
 
Programação do encontro  
- Dinâmica de grupo: Dança dos papéis - 20 minutos  
- Apresentação – Narrativas de um professor – 1 hora    
- Dinâmica de grupo: Poupança para o futuro – 1 hora e 20 minitos   
- levantamento dos conteúdos de Física e Biologia associados à dinâmica anterior – 10 minutos    
- Planejamento – 40 minutos  
- Avaliação da oficina e encerramento – 30 minutos  
 

Descrecrição das atividades  
 

- Dinâmica de grupo: Dança dos papéis7 
 

Cada participante receberá uma folha de revista (jornal ou papel utilizado). O mediador deve orientar os 
participantes a cortar a folha em 4 partes. Em seguida devem colocar um pedaço de papel debaixo do 
pescoço, um debaixo de cada braço e um entre os joelhos. 
O mediador informará ao grupo que vai tocar uma música, e eles deverão dançar sem deixar os papéis 
caírem. Depois de alguns segundos, o mediador avisará aos participantes que poderão deixar cair o papel 
que está entre os joelhos, mais alguns segundos, o mediador avisa que podem deixar cair o papel do braço 

                                                             
7 Dinâmica extraída e adaptada de: Associação Mico-Leão-Dourado - AMLD. Redescobrindo a Mata 
Atlântica - relatório da 1º oficina. AMLD, 2010.  
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direito, depois o papel do braço esquerdo e por último o papel que está no pescoço até ficarem livres para 
dançar. 
Para finalizar esta dinâmica, o mediador perguntará qual a sensação que os participantes tiveram ao ter 
que dançar com os papéis presos e no final quando estavam sem os papeis.  
Após o compartilhar do grupo o mediador deve traçar um paralelo, relacionado o primeiro instante da 
dinâmica, quando os integrantes dançaram limitados com os papéis presos, às metodologias tradicionais e 
conservadoras de ensino, também denominada educação bancária por Paulo Freire. O segundo instante, 
quando os participantes dançam livremente, o mediador deve associar a educação crítica e emancipatória 
defendida por Freire.   

 
- Apresentação – Narrativas de um professor 
 
Esta apresentação terá como ponto de partida os problemas no ensino das Ciências da Natureza apontados 
pelos integrantes na oficina anterior. Provavelmete, parte dos problemas listados, foram vivenciados pelo 
mediador no cotidiano escolar. E destas inquietações e angústias é concebida a dissertação que dá origem 
a este produto.  Neste momento o mediador fará uma breve apresentação dos caminhos trilhados durante a 
dissertação, trazendo à cena a fundamentação teórica da Educação Ambiental Crítica como uma proposta 
articuladora dos conteúdos de Física e Biologia. Serão expostos ao grupo os exemplos de ações de EA 
crítica realizadas, os conteúdos das Ciências da Natureza associados e os resultados obtidos. O mediador 
deve ressaltar o processo de ensinagem defendido por Freire na contrução da prática apresentada. O 
mediador deve sinalizar também que a atividade seguinte é um exemplo de prática interdisciplinar que 
contempla os princípios da EA crítica, proporcionado a contrução do conhecimento de maneira 
desfragmentada.  
 
- Dinâmica de grupo: Poupança para o futuro8 
 
Objetivos: Estimular a reflexão, individual e coletiva, sobre a importância do uso sustentável dos recursos 
naturais para o equilíbrio da natureza. Investigar os efeitos do uso insustentável dos recursos naturais em 
todas as formas de vida da Terra. Identificar-se como parte integrante da natureza, encontrando 
oportunidades para atuar de forma responsável e respeitosa em relação ao meio ambiente. 
 
ÁREAS DE CONHECIMENTO INTEGRADAS: Ciências Naturais, Geografia, História, Matemática, 
Língua Portuguesa e Arte. 
 
HABILIDADES: Compreensão e interpretação de texto, organização, planejamento, identificação e 
solução de problemas, desenvolvimento da cidadania por meio de trabalho em grupo. 
 
FAIXA ETÁRIA: A partir de 9 anos. 
 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Giz, lousa, cartolina, barbante, sacos de papel ou sacola plástica, 
cronometro ou relógio, papel, caneta ou lápis, mesa ampla. 

 
O QUE FAZER 
 
1. Observando o ambiente 
 
Antes de iniciar o jogo, convide os alunos a observarem o ambiente onde ocorrerá a atividade. Peça para 
identificarem de onde vem a matéria-prima de tantas coisas encontradas no local. Por exemplo: lápis, 
cadeira, roupas, paredes, cadernos, bancos, placas indicativas, entre outros. É bem provável que eles 
respondam apenas o que podem enxergar imediatamente ou o que conhecem: madeira, cimento 
(areia+cal) ou ferro. Estimule a reconstrução dos vários processos para obtenção de um produto. Ex: 
plantio da árvore, crescimento, corte, processamento da madeira, trabalho de marcenaria, transporte para 
a loja, compra, uso como banco de jardim. 

                                                             
8 Dinâmica extraída de: Investigando a Biodiversidade: guia de apoio aos educadores do Brasil. Trad. 
MELO, Débora Agria de Oliveira; NOCETTI, Sylvia Oliveira. Belo Horizonte, Brasília: Conservação 
Internacional, WWF-Brasil, Instituto Supereco, 2010.  
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2. Constituindo as famílias 
 
Escreva na lousa uma relação de nomes da fauna, flora, rios, entre outros recursos naturais, de uma região 
que será trabalhada ao final da atividade. Inicie um debate de como seria viver, numa mesma casa, com 
várias gerações de uma família, do tataravô ao tataraneto. 
Em seguida, forme grupos de acordo com o número de alunos. Cada grupo representará uma família 
escolhendo um nome, que não pode ser repetido entre os grupos, a partir dos itens colocados na lousa, 
com seus vários membros. Dessa forma, cada integrante receberá um crachá onde escreverá o nome de 
sua família e quem representa: tataravô (ó); bisavô (ó); avô (ó); pai ou mãe, filho (a); neto (a). 
 
3. Explicando as regras e executando a primeira rodada 
 
Cada família receberá um saquinho contendo várias fichas de utilidades (Figura 01) do nosso dia a dia, 
que deverão ser espalhadas num local visível ao grupo. Assim como fazemos nossas escolhas pessoais, 
cada integrante da família poderá escolher qual utilidade mais lhe interessa num primeiro momento. 
Entregue para o membro mais velho da família a tabela (tabela 01) de controle e peça para eles se 
responsabilizar pelas anotações durante o jogo. A primeira anotação a ser feita é o tipo de utilidade que 
cada membro da família escolher. 
 

Tabela 01: Modelo da tabela de controle 

 
Fonte: Adaptada de Conservação Internacional e WWF-Brasil (2010) 
 
Em seguida, coloque uma mesa disposta no centro do espaço para a atividade e exponha todas as fichas 
com as matérias-primas, recursos naturais, (figura 01) voltadas para cima. Explique aos grupos que a 
mesa representa o planeta Terra com todos os recursos necessários para produzir o que precisamos no dia 
a dia. Cada participante terá de pensar quais recursos naturais irá retirar e que quantidade irá precisar para 
produzir aquilo que escolheu anteriormente. 
Na primeira rodada, ao som do apito, cada membro das famílias, em ordem cronológica (da geração mais 
velha até a mais nova), terá 5 segundos para ir até a mesa e retirar todos os recursos necessários para a 
produção da utilidade escolhida. Sempre que se ouvir o apito, será a dica para o aluno retornar ao círculo, 
dando a vez a outro integrante, e assim sucessivamente até todos terem conseguido retirar o que 
necessitam. A família irá se reunir novamente para contabilizar os resultados obtidos, completando a 
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tabela da primeira rodada. 
 

Figura 01: Exemplos das fichas de recurso natural, utilidades e problemas ambientais. 
 

 
Fonte: Extraído de Conservação Internacional e WWF-Brasil (2010) 

 
 
4. Analisando os resultados obtidos  
 
Um representante de cada família irá expor à classe os tipos e o total de recursos naturais retirados. Para 
facilitar a comparação, vá anotando os resultados na lousa. Em seguida, estimule os alunos a refletirem 
sobre suas escolhas pessoais e sobre o consumo responsável dos recursos naturais. Algumas questões são 
sugeridas para dará o debate, contudo elas poderão ser adaptadas de acordo com o perfil dos grupos: 

 Todos os membros das famílias conseguiram supri suas necessidades, ou seja, conseguiram 
retirar as matérias-primas para a produção das utilidades escolhidas? 

 Faltou matéria-prima para alguém ou para algo? Por quê? 
 Como se sentiram as ultimas gerações – filhos (as) e neto(as)? Havia recursos naturais 

disponíveis? 
 As utilidades escolhidas garantiram a sobrevivência da família por muito tempo? 
 Quantas famílias teriam condições de suprir novas necessidade/utilidades com as fichas de 

matérias-primas que sobraram na mesa? 
 Quais fichas de utilidades poderiam ser descartadas? Quais não foram escolhidas e seriam 

indispensáveis para a sobrevivência na Terra? 
5. Executando a segunda rodada 
 
Peça aos grupos para retornar todas as fichas ao lugar original. Retome o conteúdo “Consumo 
responsável” e explique que, em nosso dia a dia, podemos repensar nossas escolhas. Nessa rodada, cada 
família terá uma nova oportunidade para escolher as fichas de utilidades e retirar novamente apenas o que 
acha necessário para sua sobrevivência. No entanto, as escolhas da rodada anterior interfeririam no 
equilíbrio da natureza. Assim, cada família sorteará um problema ambiental (Figura 01) que limitará a 
retirada de algumas fichas de matéria-prima. Por exemplo, a família Capim Dourado sorteou a ficha água 
poluída e não poderá retirar o recurso “água” nesta rodada. 
Antes de iniciar, peça para as famílias discutirem sobre quais recursos naturais precisarão realmente ser 
retirados e em quais quantidades, pois, desta vez, elas poderão compartilhar as matérias-primas entre as 
gerações. Por exemplo, a ficha árvore retirada pelo “avô” poderá ser utilizada por mais três gerações 
porque foi usado um sistema de manejo florestal e o recurso se renovou neste tempo. Após as 
combinações iniciais, dê início à segunda rodada, procedendo do mesmo modo da primeira. 
 
 
6. Analisando os resultados da segunda rodada 
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Um representante de cada grupo irá expor para a classe os resultados alcançados, que serão contabilizados 
na lousa. Peça também que, durante a exposição comentem as novas escolhas da família em relação às 
fichas de utilidades. 
Estimule a comparação dos resultados das duas rodadas, em relação à quantidade de recursos retirados e 
comportamento do grupo. 
Algumas questões podem ajudar na discussão: 

 Quais as consequências do uso excessivo e não planejado dos recursos naturais para as gerações 
futuras? 

 Como as famílias se sentiram ao compartilhar os recursos naturais entre as gerações? Houve 
preocupação em retirar apenas os recursos disponíveis? 

 Como podemos contribuir para que as gerações futuras recebam um planeta saudável? 
 
Conclua esta etapa, lembrando a importância do manejo sustentável dos recursos naturais e a 
responsabilidade individual quanto às escolhas pessoais do dia a dia, que podem contribuir para a 
conservação da biodiversidade. 
 
Sugestões: A partir deste jogo, é possível elaborar um projeto pedagógico interligando várias áreas do 
conhecimento como: a elaboração artesanal do jogo pelos alunos; a construção da história da devastação 
e da ocupação geográfica humana de uma determinada região; a pesquisa dos recursos naturais; o 
levantamento da cultura das populações tradicionais e indígenas; o cálculo da quantidade de alguns 
recursos disponíveis, como uma quantidade de água potável ou quanto a escola consome de água 
durante um mês; a tradução das fichas e demais conteúdos para língua inglesa, entre outras ideias. 

 
  
- levantamento dos conteúdos de Física e Biologia associados à dinâmica anterior 
    
O mediador deverá orientar os participantes a formarem grupos entre 4 e 5 integrantes. Em seguida os 
grupos deverão relacionar os conteúdos de Física e Biologia que podem ser trabalhados de forma 
integrada com a dinâmica “Poupança para o Futuro”. Para finalizar os grupos deverão apresentar na 
planária os conteúdos relacionados.  
 
- Planejamento 
  
Com a formação dos mesmos grupos da atividade anterior, cada professor receberá uma ficha de 
planejamento, onde os memos irão propor uma prática na perspectiva da EA crítica que promova um 
diálogo entre as Ciências da Natureza. Esta ação deverá ser desenvolvida com os estudantes. O 
mediador deverá orientar aos professores a registragem a relaização desta atividade em um diário de 
campo destacando informações como: objetivos, procedimentos e técnicas realizadas, interação com os 
estudantes e aprendizagem.  
Se possível, na próxima oficina, o professor deverá levar exemplos das atividades realizadas pelos 
estudantes (Um texto, fotos, representações) que será compartilhado no mento “trocas de experiências”.   
 
- Avaliação da oficina e encerramento  
 
Os participantes preencherão uma avaliação do encontro no que diz respeito aos momentos realizados, 
apontado o que foi positivo e negativo, além de deixarem propostas para as póximas oficinas.  
E para encerrar será oferecido um lanche para socialização dos integrantes do grupo.  
 
3º OFICINA – DA PRÁTICA À PRÁXIS: UMA SUPERAÇÃO POSSÍVEL   
 
Programação do encontro  

 
- Dinâmica de grupo: Um bichinho diferente - 25 minutos  
- Apresentação – Da prática à práxis: uma superação possível – 45 minutos     
- Estudo do meio – 1 hora e 30 minitos  
- levantamento dos conteúdos de Física e Biologia associados ao estudo do meio – 10 minutos  
- Apresentação das ações realizadas e trocas de experiências – 40 minutos   
- Avaliação da oficina e encerramento  
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Descrição das atividades  
 

- Dinâmica de grupo: Um bichinho diferente 9 
 
Material utilizado: folha de sulfite, canetinha colorida.  
 
O mediador distribuirá a cada participante uma canetinha e uma folha de sulfite em branco e deverá 
orientar ao grupo a desenhar um animal que possua: porte elevado, olhos pequenos, rabo comprido, 
orelhas salientes, pés enormes, coberto de pelos. Depois que todos terminarem de desenhar, pedir que 
coloquem o desenho no chão, um ao lado do outro, de forma que o grupo possa visualizar cada um. Em 
seguida o mediador mostrará ao grupo, como cada um se expressa de forma diferente, diante das mesmas 
orientações, pois cada um reage de acordo com suas experiências, e que cada um vê o mundo de maneira 
diferente. Após notar a diversidade das representações, o mediador deverá chamar a atenção para a 
diversidade de práticas presentes no contexto escolar. Podemos estar num mesmo contexto, mas a prática 
de cada professor sempre será singular. O objetivo deste momento não deixar manuais para realização da 
EA crítica, como superar das dificuldades no ensino-aprendizagem das disciplinas das Ciências da 
Natureza, mas promover estas discussões, gerando reflexão das nossas ações, para concepção de práxis 
emancipatórias. O mediador perguntará ao grupo quem gostaria de compartilhar como foi participar desta 
dinâmica.  
 
 
- Apresentação – Da prática à práxis: uma superação possível  
 
Este momento será para socialização do processo contrutivo da práxis pedagógica. Inicialmente serão 
compartilhados os primeiros registros do diário de campo, onde é apresentada a prática pela prática, 
detalhes do ambiente escolar, da rotina da exposição dos conteúdos, avaliações, relação entre o professor 
e estudantes. A partir do encontro destes registros com o referencial teórico é que se dá a reflexão do que 
foi feito, possibilitando a identificação de traços conservadores que precisavam ser rompidos para uma 
troca libertadora com os estudantes, ao mesmo tempo, ocorreu o reconhecimento de princípios da EA 
crítica intrínsecos à prática que precisavam ser potencializados. Em seguida será apresentada uma prática 
reelaborada, visando superar os problemas identificados no primeiro instante, além dos resultados obtidos 
com os estudantes.  
O mediador deve ressaltar a importância do Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências da 
Natureza – UFF na promoção deste olhar crítico e reflexivo, incentivando o grupo a buscar espaços como 
este para construção e reconstrução contínua, reconhecendo a condição de sujeitos históricos e 
inacabados.  
 
- Estudo do meio 
 
O mediador deverá compartilhar a experiências vivênciada no estudo do meio apresentado na dissertação. 
Ressaltando os conteúdos de Física e Biologia que foram trabalhados através desta proposta da EA crítca. 
 
Tabela 01: Conteúdos de Biologia e Física articulados através do estudo do meio 

Biologia Física 
Unidades de Conservação 
Biodiversidade  
Fragmentação florestal  
Mata Atlântica 
Ecologia  

Ondas eletromagnéticas 
Ondas mecânicas 
Propriedades das ondas (frequência, comprimento 
de onda e velocidade) 
Reflexão  
Decomposição da luz branca  

 
Após compartilhar esta experiência, os participantes serão convidados a fazer um estudo do meio no 
entorno do local da oficina. Estes devem atentar-se para as condições do ambiente, interações do homem 
com a natureza. As percepções deste ambiente devem ser registradas através de textos livres, tópicos, 
desenhos. Retornando para a sala o grupo apresentará o registro de suas observações. O mediador deve 
                                                             
9 Dinâmica extraída e adaptada de RH PORTAL, disponível em: https://www.rhportal.com.br/dinamicas-
de-grupo/dinmica-da-ordem/, acessado em 18 de fevereiro de 2019.  
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salientar que as condições sociais e econômicas entãos associadas à forma que o homem percebe o 
ambiente e o modifica. E esta modificação revela se este encherga-se integrado ou dissociado desta 
paisagem.  
 
- levantamento dos conteúdos de Física e Biologia associados ao estudo do meio  
 

O mediador deverá orientar os participantes a formarem grupos entre 4 e 5 integrantes. Em seguida os 
grupos deverão relacionar os conteúdos de Física e Biologia que podem ser trabalhados de forma 
integrada com o estdudo meio. Para finalizar os grupos deverão apresentar na planária os conteúdos 
relacionados.  

  
- Apresentação das ações realizadas e trocas de experiências  
 
Este momento será para apresentação dos resultados dos trabalhos que foram planejados na oficina 
anterior, e realizados em sala de aula com seus estudantes. Capa participante terá um local reservado para 
exposição dos seus trabalhos, um professor poderá visitar o trabalho do outro. Este momento é para troca 
e socialização das experiências vivenciadas.   
 
- Avaliação da oficina e encerramento  

 
Os participantes preencherão uma avaliação do encontro no que diz respeito aos momentos realizados, 
apontado o que foi positivo e negativo. E para encerrar será oferecido um lanche para socialização dos 
integrantes do grupo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir das análises e reflexões deste trabalho é possível perceber o quanto é 
preciso avançar para melhorar o ensino das Ciências da Natureza na Educação Básica. 
Através das minhas narrativas, enquanto professor, e dos estudantes descortina-se o 
mundo real da escola. Falta de professores das disciplinas de Química e Física, carência 
na formação continuada dos professores, metodologias de ensino conservadoras, e 
conteúdos fragmentados sem diálogo com a realidade dos estudantes.  

 Neste trabalhos buscou-se superar estes desafios, experimentado uma prática 
emancipatória, na perspectiva da EA crítica. Valorizando o diálogo com os estudantes 
acessando a linguagem cotidiana destes para ascender à linguagem científica. 

 Neste trabalho não é proposta uma receita pronta, mágica e transformadora para 
o ensino das Ciências da Natureza, pelo contrário, retrata uma trajetória com muitos 
obstáculos e as maneiras encontradas para enfrenta-los.   

 Partindo da reflexão da minha prática docente, é feito uma busca na minha 
trajetória de vida para compreender o professor que sou, que era, e quais tendências 
perpassavam minhas ações no chão da escola. No encontro com Paulo Freire, Vigotski e 
os autores citados neste trabalho que militam no campo da EA crítica, compreendo a 
condição de sujeito histórico e inacabado. Que a prática docente é transformada quando 
se dá a oportunidade de sentir as angústias dos estudantes, compreendendo o contexto 
sócio-histórico-cultural em que estão inseridos. 

 Por fim, faço um exercício de planejar ações de EA críticas como maneira de 
promover a articulação dos conteúdos inerentes às disciplinas de Física e Biologia. O 
resultado obtido foi compensador, e estudantes que apresentavam problemas de 
comportamento e dificuldades de aprendizagem envolvem-se nas ações, construindo 
novos saberes. Cabe ressaltar que estes estudantes não são compreendidos numa visão 
conservadora de ensino, e frequentemente são “convidados” a frequentar às classes de 
Educação de Jovens e Adultos, por “atrapalharem” os estudantes interessados. 

 Como resultado das análises feitas, é proposto no produto desta dissertação um 
ciclo de oficinas para professores que atuam nas disciplinas de Física e Biologia para 
compartilhar minha história de transformação, constituição e legitimação da práxis 
pedagógica.    
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