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RESUMO 
Vivemos atualmente num mundo de mudanças que promove reflexões sobre a 
formação de professores, a qualificação e a atuação desses profissionais na 
área ambiental. Nesse contexto, realizou-se essa pesquisa com o objetivo de 
verificar a contribuição de um programa de qualificação docente na área 
ambiental. Esse estudo, de cunho quali-quantitativo, foi realizado junto aos 
docentes de uma escola pública de ensino Fundamental II, no município de 
Itapetinga-BA, tendo como instrumento metodológico o uso de questionário 
semi-estruturado, com perguntas abertas e fechadas. A partir dos dados, pode-
se perceber, que um percentual alto de docentes dessa escola participou do 
programa de qualificação na área ambiental, e que a maioria se sentia apto 
para atuar. Contudo, devido a uma provável descontinuidade do programa, que 
visou o processo de qualificação sem, no entanto, fornecer as ferramentas 
necessárias aos docentes. Por fim, verificou-se que o objetivo de inserção 
curricular da temática ambiental não foi alcançado na sua totalidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação ambiental, formação de professores, 
desenvolvimento sustentável. 
 

CONTRIBUTION OF CITIZEN EDUCATION PROGRAM QUALIFICATION 
AND PRACTICE TEACHING IN THE CITY OF ITAPETINGA 

 
ABSTRACT  

We live today in a word of change that promotes reflection on teacher training, 
qualifications and performance of these professionals in the environmental 
area. In this context, there was this research in order to verify the contribution of 
a teacher training program in environmental studies. This study, stamp 
qualitative and quantitative, was conducted among teachers in public schools 
teaching Fundamental II, the city of Itapetinga-BA, as a methodological tool 
using semi-structured questionnaire with open and closed questions. From the 
data, one can see that a high percentage of teachers of the school participated 
in the training program in the environmental area, and that most felt able to act. 
However, due to a possible discontinuity of the program, which certified the 
qualification process without, however, provide the tools needed by teachers. 
Finally, it was found that the goal of curricular integration of environmental 
issues was not achieved in full.  
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INTRODUÇÃO 
 

A Educação Ambiental é tema de grandes discussões e mobilizações 
sociais a nível mundial, numa tentativa de reconhecer e entender o processo 
instalado de uma crise ambiental decorrente de ações que vêm acontecendo 
através da história.  

O dano ambiental ocupa lugar de destaque na mídia, em todos os 
pontos do mundo, colocando em xeque a racionalidade e os paradigmas 
teóricos que impulsionaram e legitimaram o crescimento econômico negando a 
própria natureza humana. Enquanto a humanidade está preocupada com o 
desenvolvimento econômico individual de seu país, a degradação ambiental, o 
risco de colapso ecológico e o avanço da desigualdade e da pobreza são sinais 
eloqüentes da crise do mundo globalizado. No que diz respeito ao 
desenvolvimento, há uma enorme lacuna a ser preenchida, uma vez que não 
se pode admitir que a atividade econômica prossiga em sua rota de colisão 
com a natureza. 
 Nesse contexto, é imprescindível que se faça uma reflexão critica acerca 
do papel da escola e dos conteúdos por ela trabalhado, bem como um 
repensar da função social do educador: educar para a vida, e nesse sentido, a 
discussão ambiental obrigatoriamente estará inserida. Vale destacar que a 
educação retrata e reproduz a sociedade; mas também projeta a sociedade 
que se quer. Enquanto prática histórica, a educação tem o desafio de 
responder as demandas que o contexto lhe coloca, o da sociedade da 
informação e sociedade do conhecimento. Conhecer é mais do que obter 
informações. Significa trabalhar, analisar, organizar, identificar suas fontes e 
estabelecer as diferenças, na perspectiva de transformá-las em conhecimento. 
 A construção de uma racionalidade ambiental implica a formação de um 
novo saber e a integração interdisciplinar de conhecimentos. Para explicar o 
comportamento de sistemas socioambientais complexos, o saber ambiental 
problematiza o conhecimento fragmentado em disciplinas, para construir um 
campo de conhecimentos práticos e teóricos orientado para a rearticulação das 
relações sociedade-natureza. 

Portanto, tratar das questões ambientais envolve incorporar as diversas 
dimensões socioeconômicas, políticas, culturais, históricas e pedagógicas, 
considerando as condições de cada uma e tendo o direito à informação e o 
acesso às tecnologias capazes de viabilizar o desenvolvimento sustentável, 
constituindo, assim, um dos pilares do processo de formação de uma nova 
consciência em nível planetário, sem perder as óticas locais, regionais e 
nacionais. Contudo, para que se possa efetivamente incorporar a dimensão 
ambiental no currículo é essencial a qualificação docente, conforme destacado 
no artigo 11º da Lei 9.795, que institui a Política Nacional de Educação 
Ambiental (BRASIL, 1999).  

Para que essa temática não seja mero discurso da sociedade, torna-se 
necessário compreender as práticas docentes, com o objetivo de possibilitar 
novas ações, na tentativa de reformular comportamentos humanos e 
conscientização como processo fundamental para garantir um ambiente sadio 
para todos os homens e todas as formas de vida. 
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Dentro desse contexto, esse estudo teve por objetivo verificar a 
contribuição do programa de qualificação docente na área ambiental, Educa 
Cidadão, desenvolvido em uma escola pública do segundo segmento do ensino 
Fundamental, no município de Itapetinga, em relação as práticas pedagógicas 
adotadas pelos docentes, com vistas a fomentar uma reflexão sobre a 
importância da qualificação docente para que a temática ambiental possa, de 
maneira efetiva, tornar-se uma prática no cotidiano escolar, de forma a atender 
a Lei 9.795/99, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental 
(BRASIL, 1999). 
  

METODOLOGIA 
 
 Esse estudo, desenvolvido junto aos docentes de uma escola pública, 
de ensino Fundamental II, no município de Itapetinga/Bahia, no ano de 2009, 
tratou de uma investigação quali-quantitava. A escola, alvo do estudo foi criada 
em 14 de setembro de 1992 e tem como entidade mantenedora a Prefeitura 
Municipal de Itapetinga. Atualmente ela conta com aproximadamente 1.437 
alunos e 49 professores, funcionando nos turnos matutino, vespertino e 
noturno. 
 Como instrumento metodológico foi utilizado um questionário, com 
perguntas abertas e fechadas, no qual foram focados aspectos como: a 
participação na qualificação do programa Educa Cidadão, voltado para a 
abordagem dos diversos aspectos que envolvem a problemática ambiental; se 
o docente se sente qualificado para promover essa discussão e; se considera 
que contribui para a formação de cidadãos (alunos) consciente no que diz 
respeito às questões ambientais. Ao todo foram aplicados 49 questionários, 
sendo que desses 11 docentes estavam de licença e apenas 29 responderam 
ao questionário, totalizando 59,18 % de questionários respondidos. 

Em seguida, procedeu-se a análise dos dados coletados, sendo o 
material minuciosamente lido e interpretado, de forma a se aproximar o 
máximo possível da realidade frente às contribuições do projeto Educa 
Cidadão na formação dos professores e, conseqüentemente, na atuação 
pedagógica dos mesmos, no que diz respeito, a abordagem das questões 
ambientais de acordo com protocolos e com a legislação brasileira, mais 
especificamente a Lei 9.795/99, que institui a Política Nacional de Educação 
Ambiental (BRASIL, 1999). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Dos docentes que responderam ao questionário, 62,06% participaram da 
qualificação do programa Educa Cidadão e 37,94% não participaram da 
qualificação.  

Dos professores que participaram do programa, 66,66% se sentiram 
qualificados para atuar na área ambiental e afirmaram que o curso de 
qualificação do Programa Educa Cidadão deram a eles suporte para tal, e 
atribuíram também a qualificação aos cursos de graduação realizados e a 
conscientização adquirida através de outros cursos. Dos 33,34% que 
participaram da qualificação, mas não se sentem qualificados para atuarem, 
alegaram não se sentirem qualificados, por necessitarem de um maior 
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aprofundamento na temática e também na continuação do programa para que 
possam atuar de forma significativa.  

É importante salientar que a formação continuada e com 
especificidades, na área ambiental torna-se necessária para se definir 
caminhos na prática em sala de aula. Para VIANNA (2004, p.45): 
 

Dentro dos parâmetros atuais, faz-se necessário formar professores 
que venham a refletir sobre a sua própria prática, na expectativa de 
que possam analisar e interpretar sua própria atividade didático-
pedagógica, tornando a reflexão um instrumento de desenvolvimento 
de pensamento e ação. 

 
 A formação e a qualificação profissional contínua são necessárias. Para 
FORMOSINHO (1991, p. 237) a formação contínua é: 
 

A formação dos professores dotados de formação inicial profissional, 
visando o seu aperfeiçoamento pessoal e profissional. A formação 
contínua visa o aperfeiçoamento dos saberes, das técnicas, das 
atitudes necessárias ao exercício da profissão de professor. 

 
 Nesse contexto, as instâncias que regem a educação têm a obrigação 
de promover a formação contínua desse professores, mas é necessário 
também que estes busquem caminhos para uma maior qualificação. As 
leituras, os cursos, os seminários, entre outros, tornam-se instrumentos 
imprescindíveis nessa formação. 

Quando questionados sobre a sua contribuição com a formação de um 
cidadão (aluno) consciente dos seus direitos e deveres no que diz respeito às 
questões ambientais, 83,34% dos professores afirmaram contribuir, através do 
desenvolvimento de projetos, promovendo discussões e debates sobre o tema 
e incentivando a produção textual; 11,11% acreditaram que não contribuem, 
ressaltando ser necessário o desenvolvimento de projetos ambientais 
envolvendo toda a comunidade escolar e projetos interdisciplinares, mas 
citaram como fatores limitantes para o desenvolvimento desses projetos a falta 
de recursos financeiros e de incentivo, além da carga horária docente que 
inviabiliza a sua participação; 5,55% dos professores não responderam ao 
questionário.  

Vale ressaltar que o programa Educa Cidadão iniciado no ano de 2006 
encerrou, devido, provavelmente, ao processo de mudança de gestão, no ano 
de 2007, sendo esse um dos fatores levantados pelos professores que 
impossibilitaram a inserção curricular da temática ambiental, já que o mesmo 
previa, além da qualificação docente, a elaboração da Agenda 21 Escolar e a 
implantação de um Sistema de Gestão Ambiental Escolar piloto, em uma 
escola municipal, que serviria como modelo para ser implantado nas demais 
escolas do município. Percebe-se que, sem o suporte da Secretaria Municipal 
de Educação, os docentes provavelmente tenham se sentido desmotivados.  

O que se constatou na prática foi o desenvolvimento de ações 
esporádicas, ressaltando que para a Lei 9.795/99, no artigo 10º, “a educação 
ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e 
permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal”. Contudo, não 
se pode descartar a validade dessas ações, mesmo que esporádicas, na busca 
da construção de um novo pensar e agir em relação às questões ambientais. 
Para REIGOTA (1994, p. 31) um dos objetivos da Educação Ambiental é “levar 
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os indivíduos e os grupos associados a tomarem consciência do meio ambiente 
global e de problemas conexos e de se mostrarem sensíveis aos mesmos”. É 
dessa maneira, que saímos da conscientização local para a global, acerca da 
problemática ambiental, e ficamos mais próximos das mudanças de atitudes, 
fundamentais para a garantia da vida e da qualidade do planeta. 

RUSCHEINSKY & FREITAS (2003, p. 11) citam que “a prática 
pedagógica será mais abrangente se considerar as mais diversas 
representações sociais, pois poderá ser delas o ponto de partida para o 
trabalho em educação ambiental”. Por isso, as intervenções feitas em sala de 
aula são importantes aliados na busca dessa conscientização. 

Lembramos que não só é importante como necessária e legítima uma 
educação que seja voltada para a cidadania e melhoria da qualidade de vida. A 
Lei 9.795, que Institui a Política Nacional da Educação Ambiental, em seu 
artigo 2º, diz que “a educação ambiental é um componente essencial e 
permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em 
caráter formal e não-formal” (BRASIL, 1999). Segundo JACOBI (2003, p.200): 

 
A educação para a cidadania representa a possibilidade de motivar e 
sensibilizar as pessoas para transformar as diversas formas de 
participação em potenciais caminhos de dinamização da sociedade e 
de concretização de uma proposta de sociabilidade baseada na 
educação para a participação (p. 199). [...] A educação ambiental, 
como componente de uma cidadania abrangente, está ligada a uma 
nova forma de relação ser humano/natureza, e a sua dimensão 
cotidiana leva a pensá-la como somatório de práticas e, 
conseqüentemente, entendê-la na dimensão de sua potencialidade 
de generalização para o conjunto da sociedade. 

 
É uma sociedade consciente que queremos construir. Uma sociedade 

justa e capaz de promover a qualidade de vida e a paz. Para tanto, os docentes 
são profissionais que muito podem contribuir para que alcancemos essa 
conquista. Nesse contexto, VIANNA (2004, p.45) destaca que: 

 
[...] os docentes deverão qualificar-se permanentemente para serem 
os mediadores e estimuladores do processo de conhecimento de 
seus alunos capacitando-se para as intervenções necessárias, 
possibilitando que seus alunos avancem no seu processo de 
aprendizagem e desenvolvimento, construindo suas capacidades 
criativas e para resolver problemas, enfrentar a crise e buscar 
soluções para desafios cada vez mais presentes e complexos na 
sociedade contemporânea. 

Questionados sobre a contribuição do programa Educa Cidadão para o 
avanço das discussões na área ambiental nas escolas do município, 83,33% 
dos entrevistados ressaltaram o aspecto positivo desse programa de 
qualificação, visto ter fornecido informações, de forma sistêmica, sobre as 
questões ambientais e 16,67% não responderam.   

Dos professores que não participaram da qualificação do programa 
Educa Cidadão, 81,82% não se sentiam qualificados para conduzir discussões 
sobre a temática, ressaltando falta de um melhor conhecimento sobre o tema. 
E apenas 18,18% se sentiram qualificados pelo fato de terem realizado um 
curso de graduação e pós-graduação no qual a temática foi abordada.  
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Segundo IMBERNÓN (2005, p. 29-30) todo professor deve ter 
necessidade de um conhecimento polivalente para que sejam capazes de 
compreender a partir de “diferentes âmbitos: o sistema, os problemas que dão 
origem a construção dos conhecimentos, o pedagógico geral, o metodológico-
curricular, o contextual e o dos próprios sujeitos da educação”, para que a partir 
desses conhecimentos possam atuar em diferentes áreas no campo da 
educação. No que diz respeito à questão ambiental a Lei 9.795, determina, em 
seu artigo 8º que a capacitação dos recursos humanos deverá estar voltada 
para: 

 
I - a incorporação da dimensão ambiental na formação, 
especialização e atualização dos educadores de todos os 
níveis e modalidades de ensino;  
II - a incorporação da dimensão ambiental na formação, 
especialização e atualização dos profissionais de todas 
as áreas;  
III - a preparação de profissionais orientados para as 
atividades de gestão ambiental;  
IV - a formação, especialização e atualização de 
profissionais na área de meio ambiente; 

 
O artigo 11º determina que “a dimensão ambiental deve constar dos 

currículos de formação de professores, em todos os níveis e em todas as 
disciplinas”.  

Quanto aos docentes que não participaram da qualificação, ao serem 
questionados sobre a sua contribuição com a formação de um cidadão (aluno) 
consciente dos seus direitos e deveres no que diz respeito às questões 
ambientais, 90,91% afirmaram que contribuem através da inclusão e promoção 
de discussões sobre a temática em suas disciplinas de forma a contribuir para 
o desenvolvimento da consciência socioambiental do educando, e através do 
desenvolvimento de algumas ações práticas que favorecem o meio ambiente 
como atividades esporádicas promovidas pela escola sobre a temática. 9,09% 
afirmaram não participar, mas enfocaram que seria necessário à realização de 
projetos educativos, pois através dessa ação poderia ser desenvolvida a 
formação do professor com um objetivo de respeitar o meio ambiente, 
salientando que o próprio sistema educativo impossibilita a realização de 
propostas educativas capazes de promover uma efetiva contribuição para a 
melhoria do meio ambiente e que isso é um fator limitante na realização dessas 
ações e também influenciador da sua não contribuição. 
 
 

CONCLUSÃO 
 

A partir desse estudo pode-se perceber que a maior parte dos 
professores entrevistados foram qualificados pelo Programa Educa Cidadão, e 
destes, muitos se sentiram qualificados para atuar na área de educação 
ambiental, embora as ações citadas sejam esporádicas e não envolvam, em 
sua maioria, atividades interdisciplinares.  
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Pôde-se perceber, também, que o objetivo de inserção curricular da 
temática ambiental não foi alcançado na sua totalidade devido, provavelmente, 
a descontinuidade do Programa.  
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