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NA PALAVRA, NO TRABALHO, NA AÇÃOAÇÃO-REFLEXÃO”
PAULO FREIRE
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RESUMO

Ao entender que a problemática ambiental e toda a crise social que se apresenta na
sociedade pós-moderna é algo latente, pode-se observar que faz-se solícito uma
educação que se perceba inserida nesse contexto. Uma educação que não apenas
seja transmitida dentro do espaço escolar, mas para além do mesmo. Que seja
formada e transformada através da própria formação inicial dos educadores. Para
tanto, essa pesquisa buscou investigar a dimensão ambiental inserida no curso de
Pedagogia da UFPB – Campus I. Para isso, foi utilizada uma metodologia qualitativa
de abordagem documental/bibliográfica, para análise do Projeto Político Pedagógico
do curso, assim como também das ementas e programas das disciplinas do mesmo.
Foi realizado ainda questionários semi-estruturados com professores e alunos do
curso, a fim de assim, identificar como a dimensão ambiental vem sendo inserida no
processo educativo de formação desses educadores. Como resultados, obtivemos a
constatação de que a dimensão ambiental se encontra infimamente inserida no PPP,
ementas e programas das disciplinas, e que mesmo sendo já conhecida e
reconhecida pelos professores de forma interdisciplinar e transversal, para os
alunos, essa concepção ainda não se faz presente, revelando a necessidade de
maior discussão e reflexão sobre a dimensão.

PALAVRAS - CHAVE: Educação. Educação Ambiental. Formação do pedagogo.
Meio Ambiente.
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ABSTRACT

Understanding the environmental issues and social crisis that has all the postmodern society is something latent, we observed that caring is an education that is
perceived within this context. An education is not only transmitted within the school
environment, but beyond it. That is formed and transformed through the proper
training of educators. To this end, this research sought to investigate the
environmental inserted in the Faculty of Education UFPB – Campus I. For this, we
used a qualitative methodology approach document/literature for analysis of the
Political Pedagogical Course, as well as the menus and programs of the same
disciplines. Was also developed semi-structured questionnaires with teachers and
students of the course, so in order to identify how the environmental dimension has
been inserted in the educational training of educators. As a result we obtained
evidence that the environmental dimension is inserted into the vanishingly PPP,
menus and programs of the disciplines, and that even being already known and
recognized by the faculty interdisciplinary and cross to the students, this design still is
not present, revealing the need for further discussion and reflection on the scale.

WORDS-KEY: Education. Environmental Education. Formation of the Pedagogue.
The Environment.

x

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Gráfico 1

Concepção de Meio Ambiente dos professores do CE/UFPB

56

Gráfico 2

Relação entre meio ambiente e educação para os professores 58
do CE/UFPB

Gráfico 3

Concepção de Educação Ambiental dos professores do 60
CE/UFPB

Gráfico 4

Conceitos de Interdisciplinaridade para os professores do 62
CE/UFPB

Gráfico 5

Conceitos

de

Transversalidade

para

os

professores

do 64

CE/UFPB
Gráfico 6

Professores do CE/UFPB que já desenvolveram projetos ou 67
estudos na área ambiental

Gráfico 7

Temática Ambiental inserida no programa das disciplinas

70

Gráfico 8

Definição de Educação segundo os alunos do curso de 71
Pedagogia da UFPB

Gráfico 9

Concepção de Meio Ambiente dos alunos do curso de 74
Pedagogia da UFPB

Gráfico 10

Concepção de Educação Ambiental dos alunos do curso de 76
Pedagogia da UFPB

Gráfico 11
Gráfico 12

Conceitos de Interdisciplinaridade para os alunos do curso de 78
Pedagogia da UFPB
Conceitos de Transversalidade para os alunos do curso de 78
Pedagogia da UFPB

Gráfico 13

Temas ambientais trabalhados no curso de Pedagogia da UFPB

Gráfico 14

Inserção da temática ambiental no PPP do curso de Pedagogia 83
da UFPB e ementas de disciplinas

81

xi

LISTA DE QUADROS

Quadro 1

Número de alunos do curso de Pedagogia que fizeram parte 42
da pesquisa

Quadro 2 Concepções do Meio Ambiente segundo Sauvé (2005)

43

Quadro 3 Categorias de Educação Ambiental segundo Abílio (2010)

44

Quadro 4 Programas de disciplinas analisados

50

Quadro 5 Características ambientais nos programas de disciplinas

51

Quadro 6 Formação e Docência dos professores

54

Quadro 7 Indicadores de trabalho da EA no curso de Pedagogia da 80
UFPB

xii

LISTA DE ABREVIATURAS
CE – Centro de Educação
CNE/CP – Conselho Nacional de Educação / Conselho Pleno
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente
DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais
DFE – Departamento de Fundamentação da Educação
DHP – Departamento de Habilitações Pedagógicas
DME – Departamento de Metodologia da Educação
DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis
EA – Educação Ambiental
EJA – Educação de Jovens e Adultos
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
LDBEN – Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional
MA – Meio Ambiente
MEC – Ministério da Educação e Cultura
PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais
PNEA – Política Nacional de Educação Ambiental
PNMA – Política Nacional de Meio Ambiente
PPP – Projeto Político Pedagógico
SEMA – Secretaria Especial do Meio Ambiente
TCC – Trabalho de Conclusão de Curso
UFPB – Universidade Federal da Paraíba

xiii

SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO

15

1.1

OBJETIVOS

18

1.1.1 Objetivo Geral

18

1.1.2 Objetivos Específicos

18

2

EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL

18

2.1

O CONCEITO DE MEIO AMBIENTE E SUA RELAÇÃO COM A 20
EDUCAÇÃO

2.2

O CONCEITO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

24

3

ASPECTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

26

3.1

A IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL PELO MEC

29

3.2

A

CONTRIBUIÇÃO

DOS

PARÂMETROS

CURRICULARES 30

NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL
4

A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL

32

4.1

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DO 35
PEDAGOGO

5

MATERIAIS E MÉTODOS

41

6

RESULTADOS E DISCUSSÕES

45

6.1

ANÁLISE DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, EMENTAS E 45
PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS

6.2

ANÁLISE

DOS

QUESTIONÁRIOS

REALIZADOS

COM

OS 54

PROFESSORES
6.3

ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS REALIZADOS COM OS ALUNOS

71

7

[IN]CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

83

REFERÊNCIAS

88

APÊNDICES

92

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES

93

ANEXOS

99

ANEXO A – PPP DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UFPB – CAMPUS
I
ANEXO

B

–

EDUCAÇÃO I

PROGRAMA

DA

DISCIPLINA

FILOSOFIA

DA

xiv

ANEXO C – PROGRAMA DA DISCIPLINA SOCIOLOGIA DA
EDUCAÇÃO II
ANEXO D – PROGRAMA DA DISCIPLINA PSICOLOGIA DA
EDUCAÇÃO I
ANEXO E – PROGRAMA DA DISCIPLINA PSICOLOGIA DA
EDUCAÇÃO II
ANEXO F – PROGRAMA DA DISCIPLINA ENSINO DE CIÊNCIAS
ANEXO G – PROGRAMA DA DISCIPLINA PLANEJAMENTO
EDUCACIONAL

15

1 - INTRODUÇÃO

Em meio às problemáticas emergentes do mundo pós-moderno, a
humanidade nos dias atuais depara-se com grandes desafios que afligem o
desenvolvimento das sociedades no mundo inteiro. O desenvolvimento humano está
atrelado intrinsecamente à sua relação com o ambiente em que vive. O habitat
humano traz em si um sistema conectado com as ações antrópicas, o qual vem
sofrendo consequências pelo modo despreocupado com que a humanidade tem se
comportado.
A problemática ambiental nos mostra que existe uma urgente necessidade em
se obter uma nova postura sobre o contexto social e ambiental. Neste contexto, a
Educação Ambiental (EA), apresenta-se como resposta e amenização dessa
problemática, englobando-se num processo de apresentação de conceitos e adoção
de valores, com respeito à diversidade, através de uma maior sensibilização, ou
seja, da mudança de atitude em relação ao meio.
Como ferramenta adotada para transpor a barreira das ações impensadas, a
EA tem como escopo uma formação humana voltada a reconhecer o meio ambiente
como parte essencial à vida humana como também qualquer outra forma de vida.
A EA apresenta em si uma nova roupagem a ser incorporada no campo da
educação, requerendo um engajamento pessoal, ativo, crítico e coletivo dos
educadores e educandos, objetivando desta forma uma transformação não apenas
de caráter social como também ambiental. Ou ainda como afirma Layrargues (2006),
que ela seja capaz de formar cidadãos socialmente justos, politicamente atuantes e
ecologicamente corretos.
Observa-se assim, que é possível assimilar essa situação retratada sem
considerar um fator chave para a compreensão de tal problemática: a formação do
professor no campo da EA, pois não considerar esse fator é negligenciar uma
educação contextualizada com o âmbito social.
Em meio a essa realidade, refletindo sobre as orientações surgidas no curso
de Pedagogia e no mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, foi possível
cogitar a ideia de voltar nossos olhares para a formação de professores voltada para
a EA, uma vez que esta permeia todo o patamar social e se configura num cenário
mundial e cada vez mais pertinente à formação humana.
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Compreende-se assim, a partir dessa reflexão inicial, uma necessidade de se
analisar a formação do pedagogo e sua relação com a EA, e ainda o seu papel
perante tal realidade.
Entendemos que mesmo com algum tempo de discussão e trabalhos em
torno da EA, existe uma necessidade de que esta esteja atrelada à formação de
educadores, professores e profissionais da educação. Que na essência da
educação, esta esteja formando e sendo formada de forma continuada.
Observa-se, portanto neste trabalho a descrição da postura de alunos e
professores do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, oferecido pela
Universidade Federal da Paraíba no campus I, sobre a importância da Educação
Ambiental em sua formação profissional.
Durante a pesquisa analisamos no curso de Pedagogia, alunos que estavam
ingressando e concluindo, assim como também professores que lecionam disciplinas
no curso. A pesquisa teve também como tópico analisado, as ementas e programas
das disciplinas com o intuito de observar se a temática ambiental é incorporada à
formação do pedagogo.
Todo esse ensaio e pesquisa sobre a formação do pedagogo e sua relação
com a EA, objetiva mostrar que profissional está sendo introduzido no campo
educacional e, se sua formação está voltada para uma urgente e real necessidade
da sociedade global e local.
Portanto, ao longo desse estudo, discutiremos como a Educação Ambiental
vem sendo discutida na formação do pedagogo, assim como também foi realizado
um resgate do cenário histórico da EA.
Esta análise da formação do pedagogo e a sua relação com a EA, torna-se
relevante a partir do momento em que está configurada na formação do processo
educativo. Além do que, se fundamenta em valores de respeito e mudança de
hábitos, de costumes, de posturas egoísta e irresponsável.
A Educação Ambiental atrelada à formação do pedagogo, traz-nos um novo
conceito. O conceito de um educador que vai além do ser social, mas que traz em
sua formação a necessidade de se incorporar o adjetivo socioambiental, com o
intuito de que sejam retomados os princípios de conexão com a questão natural do
ser humano, objetivando uma melhoria das condições ambientais e a manutenção
da vida no planeta.
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A inserção da grandeza da temática ambiental na educação vem sendo
recomendada em inúmeros fatores que influenciaram as políticas públicas no Brasil.
Tais como: a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), a Lei das Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBEN), os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN), e ainda a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA).
Mas nos deparamos com um obstáculo: a EA não tem sido contemplada
como uma abordagem interdisciplinar e transversal nos currículos dos cursos de
formação de professores, nem mesmo naqueles que seguem as novas diretrizes
para a formação docente a partir de uma base comum filosófica, sociológica, política
e psicológica, articulada com os conteúdos de formação específica.
Observando por este aspecto, vemos que a transformação da realidade ainda
se apresenta com timidez, uma vez que o desenvolvimento de atitudes, posturas e a
ressignificação de valores, característicos da EA, encontra-se diante desse grande
obstáculo, tornando-se assim difícil conseguir inovar o processo da Educação de um
modo geral, pelo fato da ausência da inclusão da dimensão ambiental no currículo.
O que observa-se na EA, é que as mudanças exigidas no processo de
formação, no sentido da transformação de atitudes e valores, e, portanto, numa
prática pedagógica dos professores que se vê inserida na dimensão ambiental,
parece incidir por meio de um trabalho a médio e longo prazo, ou seja, se o
professor optar por obter essa formação ele tem que buscar auxílio por intermédio
de uma especialização na área, o que acarreta àqueles que não a fazem, uma
formação deficiente e não vinculada a essa dimensão.
Assim, este trabalho apresenta uma reflexão sobre obstáculos, ações e
desafios vivenciados durante a formação do pedagogo analisado na Universidade
Federal da Paraíba. Diante dessa realidade buscamos refletir sobre a inserção da
dimensão ambiental no currículo do curso de licenciatura em pedagogia.
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1.1 - OBJETIVOS

1.1.1 – Objetivo Geral

Investigar a dimensão ambiental inserida no currículo do curso de Pedagogia
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) – Campus I;

1.1.2 – Objetivos Específicos

Realizar uma abordagem reflexiva sobre a relação entre meio ambiente e
educação, e a dimensão ambiental inserida na formação do pedagogo.
Analisar a temática ambiental presente transversalmente nas ementas e
programas das disciplinas do curso;
Conhecer a reflexão e discussão dos professores do curso sobre a temática
ambiental inserida na educação;
Identificar entre os alunos do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia,
oferecido pela UFPB, a percepção dos mesmos sobre a Educação Ambiental.

2 – EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Não podemos deixar de discutir a Educação em sua essência aqui, partindo
do pressuposto de que este estudo visa analisar a sua função, destinada a um
determinado grupo, nesse caso, os pedagogos. Portanto, podemos repensar como e
porque a educação torna-se tão essencial para este estudo, uma vez que a relação
que o homem estabelece com o meio ambiente perpassa pela via educativa. Com
tudo isto, a educação se apresenta como plano de fundo para a construção da
formação socioambiental, que pode ser definida como sendo um conjunto de
influências que sobre as nossas inteligências, independentemente de nossas
vontades, exercem os outros, (DURKHEIM, 1978). Existe, portanto, vários sentidos
para a educação, já em Freire (1996) observamos que a educação é um processo
de comunhão entre os homens e o mundo, ou seja, os homens se educam entre si
mediados pelo mundo. É conhecido ainda em Freire (1996) que educar é um ato
político.
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Em Brandão, no seu livro “O que é Educação ?” o autor afirma que:
Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de
um modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da vida com ela:
para aprender, para ensinar, para aprender -e –ensinar. Para saber, para
fazer, para conviver, todos os dias misturamos a vida com a educação. Com
uma ou com várias: educação? Educações. (...) Não há uma forma única
nem um único modelo de educação; a escola não é o único lugar em que
ela acontece e talvez nem seja melhor; o ensino escolar não é a única
prática, e o professor não é seu único praticante (BRANDÃO 1981, p. 11).

É possível notar então que a educação é, ao longo dos tempos, algo que vem
sendo analisado teoricamente pela civilização humana. “Para o Estado a educação
tem a finalidade de formar o cidadão, ou seja, dotar os mais jovens de condições
básicas

para

desenvolver

a

cidadania”

(FERREIRA,

1993,

p.22).

Assim

compreende-se a importância da educação para a vida, para as relações humanas,
para o desenvolvimento dos indivíduos, lhes proporcionando a capacidade de
transformar, de modificar as reais situações encontradas nas variadas sociedades
humanas.
Baseando-se nas citações que dizem respeito ao conceito de educação,
torna-se claro que não é solícito fechar os olhos e acreditar que o processo
educativo está presente apenas na escola, é necessário também acreditar em um
programa de intervenção pedagógica não formal. Ou seja, a educação deve ser
considerada sendo ela manifestada em toda e qualquer esfera social. Pois, como
afirma Carvalho (2002), o meio ambiente tomado enquanto um bem, pode tornar-se
um ideal que pode mover militantes, orientar políticas e, sobretudo, instituir uma
prática educativa específica.
Compreende-se, portanto, a escola e a comunidade como protagonistas de
mudanças ambientais. Nessa perspectiva, fica notório que é por meio da educação
que podemos edificar uma sociedade justa e sustentável, além de buscar valorizar
os aspectos culturais, éticos, ecológicos e sociais.
Como discutimos aqui as relações humanas e suas interferências no meio
natural, destacamos o processo educativo como alicerce da construção para uma
sociedade

em

que

os

sujeitos

tenham

a

competência

de

estabelecer

comportamentos e ações que tragam benefícios para os indivíduos viverem em
situação de equidade socioambiental.
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2.1- O CONCEITO DE MEIO AMBIENTE E SUA RELAÇÃO COM A EDUCAÇÃO

Em 1970 a poluição se torna presente a níveis mundiais e o alerta para a
preservação ambiental se torna evidente surgindo assim uma real necessidade de
preparar as futuras gerações para o conhecimento acerca do meio ambiente.
A crise pela qual a humanidade atravessa tem como cenário o contexto
ambiental, ou seja, o meio ambiente propriamente dito. Em termos mais substanciais
entendemos que a legislação brasileira, mas especificamente a PNMA em seu inciso
I do artigo 3° conceitua meio ambiente como: o conjunto de condições, leis
influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abrigam e
regem a vida em todas as suas formas.
Como podemos notar a conceituação do termo data de época recente na
sociedade brasileira. Em Leff (2001), vemos que tal preocupação só surgiu diante de
sérios agravantes ambientais a exemplo da chuva ácida, mudanças climáticas,
poluição e tantos outros fatores.
Em Grispun (2008) é ressaltado que: é necessário estender o significado de
meio ambiente natural ao significado de meio ambiente social, ampliando-se
cuidados com o meio ambiente e ao meio social, contemplando valores de vida
cidadã, que incluem saúde, sexualidade, família, trabalho, ciência e tecnologia,
cultura, linguagens, etc.
Essa conceituação sobre meio ambiente nem sempre é compreendida de
forma plausível e contemplada no currículo de maneira satisfatória, pois o ser
humano ainda na maioria das vezes se vê dissociado do seu meio natural. Essa
relação não é muito distante do que ocorre com o âmbito educacional, o currículo
voltado à EA e seus reais princípios, ainda vêm sendo construídos ao longo do
processo educacional.
Para Campos (2006), a relação entre meio ambiente e sustentabilidade passa
pela educação, em todos os níveis. Concomitante a isso, Campos (2006), aborda
ainda outras metas para o alcance de uma sustentabilidade que estão inteiramente
ligadas às questões sociais, o que deixa em evidência o caráter social dos
problemas ambientais. Entre essas metas estão: satisfação das necessidades
básicas da população; solidariedade com as gerações futuras; participação da
população na linha da Agenda 21; preservação dos recursos vitais; e um sistema
social justo.
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Com isso, fica claro o papel socioambiental de um processo educativo
definido e objetivado. Segundo Stone (2006), reorientar o modo como os seres
humanos vivem e educá-los para que atinjam seus potenciais mais elevados são
tarefas com aspectos bem semelhantes, ambas têm de ser vistas e abordadas no
contexto dos sistemas familiar, geográfico, ecológico e político.
Afinal,

como

nos

afirma

Lima,

...pergunta-se

e

problematiza-se,

crescentemente, qual a contribuição do processo educativo na busca de respostas
aos múltiplos e , cada vez mais, frequentes problemas socioambientais. (LIMA 2008,
p. 109)
Considerando que a educação é um processo de aprendizagem permanente,
a mesma quando se volta para a sustentabilidade deve respeitar todas as formas de
vida, deve considerar valores e ações que contribuam não só para a conservação
ecológica, como também para a transformação humana e social. Tal educação
estimula a formação de sociedades críticas, justas e ecologicamente equilibradas.
Lima (2003) considera que o discurso da sustentabilidade traz implicações para a
Educação, implicações essas que vão surgir como contrapartida ao modelo
hegemônico capitalista de desenvolvimento, por isso, faz-se necessário assim uma
Educação que, segundo Abílio (2008) vem contribuir em um processo interativo,
participativo e crítico para o surgimento de uma nova ética, esta vinculada e
condicionada a mudanças de valores, atitudes e práticas individuais. (p. 328.)
Portanto, ao se tratar de EA e formação de professores, é preciso
compreender qual o significado do termo chave para aqueles que venham a
contribuir para a melhoria da formação humana necessária à sociedade global
atualmente.
Quando falamos em relação entre meio ambiente e educação, não podemos
deixar de lado alguns conceitos que estão atrelados a essa relação. Conceitos como
o de transdisciplinaridade, a transversalidade, e o ponto de encontro entre estes, o
currículo.
O termo transdisciplinaridade foi utilizado pela primeira vez no I seminário
Internacional sobre pluri- e interdisciplinaridade, na Universidade de Nice, em 1970,
pelo então renomado Jean Piaget, o mesmo estimulou uma maior reflexão sobre
uma influência mútua entre as diversas disciplinas, sem que estas consumissem
suas especificidades, assim implicaria, portanto, em uma colaboração para um
saber comum, que se apresentasse da forma mais completa, e não apenas a uma
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única disciplina. A decorrência de uma atitude de metodologia transdisciplinar se
apresenta como uma redução do jeito impresumível da individualidade e
encerramento das disciplinas. Sendo assim a transdisciplinaridade se apresenta
como uma visão harmônica com a atualidade, na qual a pluralidade e a contestação
se fazem presentes. Podemos melhor compreender a transdisciplinaridade como
uma nova postura e não como o império sobre as outras disciplinas e sim uma
abertura de todas estas.
Em Assmann (1998), destacam-se dois elementos básicos do conceito de
transdisciplinaridade: “primeiro, trata-se de algo mais que a mera intensificação do
necessário diálogo entre as distintas áreas e disciplinas científicas, porque a questão
que precisa ser explicitada é a da mudança de paradigma epistemológico; segundo,
o diálogo entre as ciências será mais profundo se houver uma transmigração de
conceitos fundamentais através das diversas disciplinas.” De acordo ainda com
Japiassu (1992), são condições para a ocorrência do transdisciplinar: que o homem
inteligente oponha à cegueira do especialista, a compreensão de situações
complexas; que recuse todo o caráter territorial do poder pelo saber; que abandone
a concepção de uma verdade que seria assimilada à busca causal da coisa.
Em suma, a transdisciplinaridade surge da constante reivindicação de aplicar
o diálogo entre diversos palcos do saber, sem fixar o domínio de uns sobre os
outros, garantindo um modo e uma atitude que norteiem a influência mútua entre os
profissionais

e

transdisciplinaridade

seus
traz

conhecimentos.
em

sua

Recomendada

essência

uma

lógica

pelos

PCN,

a

articuladora

de

conhecimentos de diversas disciplinas, objetivando ultrapassar as fronteiras de cada
campo do saber.
Também recomendada pelos PCN, a transversalidade apareceu na
conjuntura dos movimentos de renovação pedagógica, quando os teóricos
idealizaram que seria indispensável redefinir o que se entende por aprendizagem e
repensar os conteúdos que se ensinam aos alunos.
A transversalidade tem por intuito possibilitar na prática educativa, uma
relação entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados, ou seja,
aprender sobre o cotidiano e os assuntos da vida real. Busca-se uma nova maneira
de apresentar para os conteúdos e para a metodologia, o ponto de vista das
temáticas. E sendo assim, os PCN (1996), sugerem os temas transversais para
satisfazerem a questões importantes, pertinentes, urgentes e presentes, sob várias
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óticas de ver a vida cotidiana. Como por exemplo: Ética, Saúde, Meio Ambiente,
Orientação Sexual, Trabalho e Consumo e Pluralidade Cultural.
De acordo com Félix Guattari, a transversalidade é uma dimensão que
pretende superar os dois impasses, quais sejam o de uma verticalidade pura ou de
uma simples horizontalidade; a transversalidade tende a se realizar quando ocorre
uma comunicação máxima entre os diferentes níveis e, sobretudo, nos diferentes
sentidos. (GUATTARI, 2004, p.111)
O currículo surge então como um campo de encontro entre a complexidade
da junção da transdisciplinaridade e a transversalidade. Ao pé da letra, ou melhor
dizendo, segundo a etimologia da palavra currículo, observamos que seu significado
apresenta múltiplos sentidos como por exemplo: ato de correr, atalho, pista de
corrida. Portanto, a definição de currículo vai muito além do que sua etimologia nos
passa, pois sua definição não se apresenta como uma tarefa fácil, sobretudo para os
profissionais da educação, uma vez que esse termo tenha sofrido várias influências
e ainda tenha sido adequado, de maneiras diversas na maioria das vezes, contrárias
as suas reais especificidades. O currículo traz consigo a cultura, a crença, a forma
de governo de um determinado lugar, e isso têm levado a lutas inflexíveis que
envolvem os princípios da educação. O currículo, segundo Silva (2005), sempre foi
construído para determinar efeitos sobre as pessoas.
Nessa perspectiva, o currículo deve ser visto não apenas como a expressão
ou a representação ou o reflexo de interesses sociais determinados, mas
também como produzindo identidades e subjetividades sociais
determinadas. O currículo não apenas representa, ele faz. É preciso
reconhecer que a inclusão ou a exclusão no currículo tem conexões com a
inclusão ou exclusão na sociedade (SILVA, 2005, p.10).

Considerando a conceituação acima, é notória a importância do currículo para
um determinado modelo de educação que se almeja alcançar, vemos ainda que o
currículo não se apresenta de forma neutra, pois o mesmo traz em suas raízes
resquícios e nuances dos interesses de uma determinada sociedade. Assim como
memórias e concepções, o que o define como um território em disputa, como nos
afirma Arroyo (2011).
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2.2 – O CONCEITO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Para melhor compreender o que é a EA, vejamos o que nos diz o Art. 1o da Lei
9.795 de abril de 1999:
Processo em que se busca despertar a preocupação individual e coletiva
para a questão ambiental, garantindo o acesso à informação em linguagem
adequada, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência crítica
e estimulando o enfrentamento das questões ambientais e sociais.
Desenvolve-se num contexto de complexidade, procurando trabalhar não
apenas a mudança cultural, mas também a transformação social,
assumindo a crise ambiental como uma questão ética e política (BRASIL
1999, p. 1).

Ao analisar a lei, é notório que a mesma traça as diretrizes e os princípios
elementares da EA, como também fornece seus objetivos fundamentais, os quais
seriam um desenvolvimento de uma compreensão associada do meio ambiente em
suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, legais,
políticos, sociais, econômicos, científicos, éticos e culturais; o fortalecimento de uma
consciência crítica sobre a problemática ambiental e social; o incentivo à
participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação do
equilíbrio do meio ambiente, compreendendo a defesa da qualidade ambiental como
um valor intrínseco do pleno exercício da cidadania.
A educação implica não só na conscientização e no olhar crítico da realidade,
mas visa o desenvolvimento da cidadania. Neste aspecto, apenas ela comporta ao
educando uma construção de valores sociais e o desenvolvimento pleno de suas
habilidades e de sua visão crítica do mundo. No caso do meio ambiente, é de
extrema valia conscientizar parte da população que a natureza é fator primordial da
nossa existência e a sobrevivência de novas gerações. Ou ainda como afirma
Guimarães (1995) obter a participação de todos os atores, educandos e educadores,
na construção de um novo paradigma que contemple as aspirações populares de
melhor qualidade de vida socioeconômica e um mundo ambientalmente sadio.
A EA deve ocorrer de maneira relacionada com a ação do homem e suas
causas, podemos compreendê-la ainda como uma mudança de valores no âmbito
social. De acordo com Branco (2003), a conceituação de EA seria um conjunto de
iniciativas educacionais de todos os setores da sociedade, na busca de uma
consciência ambiental.

25

Em relação à prática da EA, vemos Maturana afirmar que essa deva ser:
Uma educação que promova: atuação na conservação da natureza e
compreensão a ponto de excluir a idéia de domínio; convívio com
responsabilidade pelo individual e pelo coletivo; distanciamento de qualquer
abuso (MATURANA, 1998, p. 170).

Isso implica que a Educação deve tratar educando e educador como agentes
transformadores da sociedade, que se abrangem entre si para os problemas
socioambientais da comunidade, como nos afirma Guimarães (2000).
Em ambos os autores é possível identificar que a prática da EA pode levar o
indivíduo a conservar o meio ambiente em que vive, pois a mesma mostra que o ser
humano é um ser capaz de transformar a própria realidade social.
A definição da EA traz em sua essência os processos permanentes de
aprendizagem e formação individual e coletiva para reflexão e construção de
valores, saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências, visando a
melhoria da qualidade de vida e uma relação sustentável da sociedade humana com
o ambiente que integra. Em suas palavras, Guimarães propõe:
Em função de tudo isso, a EA tem o importante papel de fomentar a
percepção da necessária integração do ser humano com o meio ambiente.
Uma relação harmoniosa, consciente do equilíbrio dinâmico na natureza,
possibilitando, por meio de novos conhecimentos, valores e atitudes, a
inserção do educando e do educador como cidadãos no processo de
transformação do atual quadro ambiental do nosso planeta (GUIMARÃES,
1995, p. 15).

De acordo com Leff (2001), a EA traz uma nova pedagogia que precisamente
orienta a educação; que implica práticas concretas que se desenvolvem no meio,
que induz transformações do conhecimento a partir de uma nova percepção das
relações entre processos ecológicos, econômicos, sociais; que implica tornar o
ambiente em seu contexto físico, biológico, cultural e social como uma fonte de
aprendizagem; que leva a internalizar os princípios e valores ambientais nos
conteúdos, enfoque e práticas dos processos educativos.
A EA deve enfocar tanto a conscientização e transmissão de conhecimentos,
quanto a promoção de valores e hábitos, o desenvolvimento de habilidades, a
orientação para a tomada de decisões, e a busca para a solução dos problemas
ambientais, como nos afirma Pedrini e Brito (2006).
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Abílio (2008), ainda define a EA como um processo educativo idêntico à
educação formal, só que dando-lhe uma dimensão ambiental contextualizada e
adaptada à realidade interdisciplinar, vinculada aos temas ambientais locais e
globais. Assim, essa questão interdisciplinar traz para a relação meio ambiente,
sociedade e sustentabilidade mais um pressuposto educacional, colocando em
evidência a necessidade de uma educação ética, direcionada, política e
emancipatória.

3 – ASPECTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

As últimas décadas do século XX são marcadas por uma profunda crise
mundial no mundo pós- moderno. Trata-se de uma crise complexa cuja
consequência põe a vida em risco, seja ela em qual esfera se apresente. Esta
realidade está tão clara que já pauta as principais negociações mundiais.
Em meio a este contexto o meio ambiente por diversas vezes deixado de
lado, passa a ser o fio condutor dessa crise que atravessamos. A saúde, nosso
modo de vida, a qualidade de vida de todo sistema natural, a sociedade, a
economia, a tecnologia e a política, necessitam tomar novas posturas de caráter
planetário se quisermos amenizar a crise civilizatória que abraça o mundo
atualmente.
Trata-se de uma crise de caráter ambiental, pois as relações da humanidade
sejam elas de qualquer forma, se realizam em um único planeta, em um único
sistema vivo que por atitudes de negligencia se encontra em alerta. Ou ainda que
supera simplesmente uma crise ecológica, como afirma Leff (2001), mas uma crise
da razão.
Surge então a necessidade de se pensar na educação como um meio de
prevenção e também de intervenção nesse cenário mundial. Uma educação que se
considere capaz de tratar e prevenir essa crise de proporções complexas. Esse foi
um processo em que as relações entre sociedade e meio ambiente, vieram a
construir debates de movimentos em busca de respostas à problematização dessa
crise como expõe Lima (2011).
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No ano de 1972 o Clube de Roma1 publica um relatório em que alerta a
sociedade para um estilo de desenvolvimento mais responsável. Em contrapartida,
no mesmo ano, o Brasil - ano em que o país encontra-se interessado na
implementação de multinacionais – se apresenta sem se importar com um
aceleramento da degradação ambiental que seria ocasionada pela presença de tais
empresas.
Diante de tal quadro, Dias (2004, p.36), afirma que representantes do Brasil
pedem poluição, o que é anunciado através de um cartaz que diz: “Bem- vindos à
poluição, estamos abertos para ela. O Brasil é um país que não tem restrições.
Temos várias cidades que receberiam de braços abertos a sua poluição, porque o
que nós queremos são empregos, são dólares para o nosso desenvolvimento”.
Notamos, portanto, um pensamento típico de um país subdesenvolvido, o
qual pouco se importou com o aspecto ambiental. Apresentava uma tecnologia
moderna, mas ao mesmo tempo de natureza inconsequente, em que a maioria da
população

se

encontrava

em

condições

sociais

desfavoráveis,

e

que

simultaneamente a esta realidade, possuía um território dotado pelas maiores
reservas naturais. Assim a problemática ambiental é tida como fruto de
inconsequentes políticas de desenvolvimento.
Em 1976 é firmado o Protocolo de Intenções com o MEC, com o objetivo de
incluir temas relativos ao meio ambiente nos currículos das escolas dos então
extintos, 1º e 2º graus.
Em 1977, a Secretaria Especial do Meio Ambiente elaborou um documento
sobre EA, cujo objetivo seria inserir a mesma no contexto da realidade
socioeconômica e educacional brasileira. No mesmo ano teve-se ainda a
obrigatoriedade da disciplina de Ciências Ambientais nos Curso de Engenharia nas
universidades brasileiras, sendo isso o deslanche para a criação de cursos voltados
para a área ambiental em nível superior.
Precisamente, ações de cunho educativo ambiental só se tornaram vigentes
na década seguinte, em 1980. Iniciamos essa década com a sanção da Lei nº 6938
em 31 de agosto de 1981, durante a presidência de João Figueiredo a qual trata da
Política Nacional para o Meio Ambiente. Esta lei pode ser considerada um relevante
mecanismo da execução da política ambiental no Brasil.
1

O Clube de Roma é um grupo de pessoas ilustres que se reúnem para debater um vasto conjunto de assuntos relacionados a
política, economia internacional e , sobretudo, ao meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.
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Pouco tempo depois, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA),
propõe diretrizes para práticas em educação ambiental, tal proposta é retirada do
plenário, uma atitude que vai contra o desenvolvimento da educação ambiental no
Brasil. Porém, em 27 e 28 de agosto do mesmo ano (1984), a Secretaria Especial do
Meio Ambiente (SEMA) apresenta propostas de EA em Recife.
Na Universidade de Brasília, temos em 1986, o I Seminário Nacional sobre
Universidade e Meio Ambiente, o que evidencia a preocupação de se iniciar ações
de caráter ambiental no sistema universitário. Acerca desta época em que a
universidade tenta relacionar-se com a problemática ambiental, Moraes (1994) nos
afirma que a universidade forma os quadros de degradação e da conservação da
qualidade ambiental. Gera o conhecimento para a prática dilapidadora, mas é
também um lócus importante de denúncia e de conscientização.
Devemos compreender ainda, para não ocasionar nenhum equívoco, que a
universidade não é o único sujeito capaz de transformar as relações sociais
estabelecidas, e tão pouco, responsável unicamente pela degradação ambiental.
Enfim, o que podemos perceber nesta abordagem é que a educação é tida como
uma formação para se compreender melhor as relações entre o homem e a
sociedade de um modo geral. Nota-se ainda a necessidade de se unir a
universidade, este forte aparelho ideológico formador e difusor de valores
humanistas, para que o saber seja posto como benefício da sociedade.
Em 1988, uma nova Constituição da República Federativa do Brasil é
promulgada, tendo um capítulo da mesma, destinado ao meio ambiente, e no ano
seguinte em 1989, a Lei 7335 cria o IBAMA, órgão responsável em formular,
coordenar e executar a política nacional do meio ambiente. Observamos que a nova
Constituição considerou um capítulo dedicado ao meio ambiente, o Capítulo VI, no
qual o art. 225, Inciso VI, aborda a necessidade de fomentar a EA em todos os
níveis de ensino, e a sensibilização da sociedade para a preservação do meio
ambiente, desta forma é por meio da Constituição que a EA obteve caráter
obrigatório no âmbito nacional.
Vemos então que as políticas da área ambiental começam a ganhar
expansão, e com isso a necessidade de relacionar e delimitar o estudo sobre a
problemática e a complexidade dessa área dentro da educação. O que viria a ser
como nos propõe Lima (2011), um instrumento capaz de criar e promover valores,
saberes, sensibilidades e atitudes favoráveis à preservação do meio ambiente.
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3.1 - A IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL PELO MEC

A década de 1990 se inicia com a Portaria 678 do Ministério da Educação e
Cultura (MEC) em 14/05/91, a qual estabelece que os sistemas de ensino em todas
as instâncias, níveis e modalidade, contemplem em seus respectivos currículos
conteúdos relativos à EA, em seguida, no dia 21/11/91, o MEC através da Portaria
2421, define metas para a implementação da EA no Brasil. Observamos, portanto
que no campo governamental, as políticas públicas para a EA têm buscado o
estabelecimento de diretrizes destinadas à internacionalização da preocupação
ambiental nas práticas educativas formais e não-formais.
Anos depois em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN), avaliou que a EA deveria ser considerada em todos os conteúdos
curriculares de todos os níveis de ensino, alertando que a mesma não deva ser
considerada disciplina específica, uma vez que toda educação é EA, já que nos
encontramos numa relação sistêmica com o meio ambiente, e com tudo que está à
nossa volta.
A LDBEN nos chama a atenção para que seja necessário um engajamento, e
surgimento de projetos integradores comum a todos os seguimentos institucionais
da sociedade, perpassando pela família, escolas, comunidade, associações, órgãos
públicos, igrejas etc. provocando a sensibilização para criação de hábitos e ações
saudáveis relativas ao respeito ao meio ambiente, a partir do cotidiano da vida, da
escola e da sociedade. (BRASIL, 1996).
Ainda em 1996, são elaborados os novos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN), nos quais, a temática ambiental aparece como preocupação do novo
currículo. Os PCN tratam a EA como tema transversal, a respeito de tal realidade,
Branco menciona que:
Com o advento dos temas transversais dentro dos Parâmetros Curriculares
Nacionais (1996) – preocupação da esfera nacional -, a educação formal é
contemplada, hoje, com a possibilidade de ultrapassar o caráter informativo
e, mais do que isso, passar a ter um caráter formativo: formando hábitos,
atitudes e comportamentos, capazes de sustentar a nova consciência
ambiental. (BRANCO 2003, P.3)

Mas foi apenas em 1997 que a dimensão ambiental disposta nos PCN, foi
incorporada nos currículos de ensino fundamental, retirando as grades do currículo
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antes tido como conteudista e reducionista, característica da educação brasileira de
tempos atrás que perdura em algumas instâncias até hoje. E, essa incorporação
ocorre apenas nas séries iniciais do ensino fundamental, contemplando no ano
posterior, as últimas séries do fundamental (LIMA, 2011).

3.2- A CONTRIBUIÇÃO DOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS PARA
A EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Notamos que a preocupação com a temática ambiental no sistema
educacional vem se manifestar mais claramente com o surgimento dos Parâmetros
Curriculares Nacionais – PCN, elaborados pelo Ministério da Educação e Cultura MEC.
Os PCN surgiram a partir no Plano Decenal de Educação para Todos, com
isso o sistema educacional e sua estrutura curricular é posto em prova a partir das
novas orientações e diretrizes propostas. Os PCN têm por intuito, nortear a prática
pedagógica curricular dentro do sistema educacional em todos os níveis de ensino
da educação básica, além de proporcionar no âmbito escolar a construção cidadã a
partir da inserção de temáticas que retratam problemas da nossa sociedade.
Diante do quadro exposto, o termo meio ambiente torna-se tema transversal a
ser contemplado no currículo escolar. Os Temas Transversais fazem parte dos PCN
descritos como, um conjunto de temas relevantes à formação social do individuo.
Esses Temas propostos são: ética, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde e
orientação sexual. Tais temas foram selecionados pela urgente necessidade em se
abordar problemas reais da nossa sociedade.
A temática ambiental vem ser justificada nos PCN da seguinte maneira:
Nesse contexto, fica evidente a importância de se educar os futuros
cidadãos brasileiros para que, como empreendedores, venham a agir de
modo responsável e com sensibilidade, conservando o ambiente saudável
no presente e para o futuro; como participantes do governo ou da sociedade
civil, saibam cumprir suas obrigações, exigir e respeitar os direitos próprios
e os de toda comunidade, tanto local como internacional; e, como pessoas,
encontrem acolhida para ampliar a qualidade de suas relações intra e
interpessoais com o ambiente tanto físico quanto social (BRASIL, 1998, pg.
23).
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De acordo com a afirmação acima observamos que no setor governamental, a
EA almeja uma afirmação efetiva de políticas públicas voltadas para essa área,
justificada pela preocupação em inserir a temática ambiental nas práticas
educativas, sejam estas formais, informais e/ou não formais.
É pertinente, portanto, que a política que estabelece a EA como uma prática
educativa

integrada,

contínua

e

permanente,

aos

projetos

educacionais

desenvolvidos pelas instituições de ensino, seja parte do projeto político-pedagógico
das escolas, e inserida de forma transversal, como recomendam os PCN.
A legislação deve também recomendar conteúdos que tratem de uma ética
socioambiental

nas

atividades

profissionais,

em

cursos

de

formação

e

especialização técnico-profissional, em todos os níveis de ensino. E ainda a
obrigação de incluir a EA nos cursos superiores de licenciatura, para que ela
realmente exerça seu papel de forma transversal nas escolas, a partir da formação
da nova geração de educadores que chega às instituições de ensino.
Portanto, faz-se necessário reconhecer e incluir a dimensão ambiental no
âmbito de formações acadêmicas, para que se venha priorizar a adoção do meio
ambiente local, para promover a atuação da comunidade na identificação dos
problemas e suas soluções. Outra recomendação dos PCN, é que as escolas
técnicas e de Ensino Médio adotem em seus projetos pedagógicos, o conhecimento
da legislação ambiental e das atribuições dos órgãos responsáveis pela fiscalização
ambiental.
O que se deve estar atento, é que não se pode mais separar a EA da
formação do cidadão, sob pena de ser apenas um conteúdo a mais a ser trabalhado
no currículo escolar. Tudo perpassa pelo nosso modo de como concebemos a
Educação, e de como os professores vem sendo formados. Parece implícito que a
educação seja um processo de socialização, porém, existe a necessidade de haver
certa cautela, para que esta não seja considerada como algo estático, passivo, mas,
eminentemente processual, e de caráter transformador.
É cabível ainda promover em nível acadêmico a reflexão sobre a importância
da EA nas diversas áreas profissionais, e em alguns casos de forma mais relevante
nos cursos de formação de professores, para que estes venham a contribuir na
reflexão das questões ambientais voltados para a questão da sustentabilidade
ambiental.
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4 - A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL

É no cenário grego que nascem os primeiros indícios da Pedagogia, através
de Platão, considerado o primeiro pedagogo por acreditar na formação de indivíduos
sábios, instigando sempre a inquietação do saber e valorizando a formação humana.
Percebemos então, o quão antigo é o pensamento educacional e o quanto a
Pedagogia ganhou em inúmeras contribuições até os dias atuais. Novos conceitos
foram incorporados às maneiras de ensino. As formas para se atingir as faculdades
humanas, são estudadas até os dias atuais.
Em um contexto mais político e social apontamos Freire (2005), que defende
uma pedagogia libertadora que associa o processo de ensino às relações do
educando com o mundo, com o seu contexto cultural, para que o individuo se
perceba como parte do processo de mudança, tanto da sua realidade como da
realidade da sociedade, uma vez que todos estão inseridos no contexto de uma
determinada cultura.
A Pedagogia começou a se desenvolver no século XIX e se apresenta,
segundo Libâneo (1998), como a ciência que tem a prática social da educação como
seu objeto de investigação e de exercício profissional, ou seja, que tem como
objetivo investigar o processo educativo que pode estar presente – desde que seja
intencionado – em todo lugar, seja em casa, na escola, numa organização, na
empresa, dentro de outros ambientes, etc.
Ainda de acordo com Libâneo (1998), a formação do pedagogo no Brasil teve
seu início por volta de 1939, quando foi regulamentada a primeira turma do curso de
Pedagogia. Tal formação previa o título de bacharel em Pedagogia, naquela época
conhecido como “técnico em educação/ assuntos educacionais”.
Com isso as leis vieram para amparar esse profissional. Até os tempos de
hoje, desde a época da criação do curso, foram outorgadas três versões da LDBEN.
Em 1961, quando surgiu a Lei 4024/61, que possibilitava o acesso ao nível superior
para os egressos do atual ensino médio; Em 1971, quando surgiu a Lei 5692/71,
com a função de atualizar a normalização antiga; Em 1996, foi sancionada a Lei
9394/96, que buscou modificar o sistema educacional brasileiro, a fim de
regulamentar a profissão tanto na esfera de formação de professores, quanto em
gestão escolar e nas áreas de currículo.
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Encontramos ainda no artigo 62 da LDBEN 9394/96:
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries
do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.

Este artigo da LDBEN evidencia de forma clara e coerente, quais são os
quesitos fundamentais para se atuar na educação básica, coibindo qualquer prática
pedagógica seja ela como professor ou pedagogo para quem não tem formação
superior em Pedagogia.
Além da LDBEN, em 15 de maio de 2006 o Conselho Nacional de Educação –
Conselho Pleno, outorgou a Resolução CNE/CP nº 1, que institui Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN) para o Curso de Graduação em Pedagogia, definindo
princípios e condições de ensino e aprendizagem, procedimentos a serem
observados em seu planejamento e avaliação, pelos órgãos dos sistemas de ensino
e pelas instituições de educação superior do país.
Podemos, portanto, compreender de forma geral a Pedagogia como a ciência
do ensino, ou seja, da educação tanto no seu nível teórico, como prático, tendo
também como prerrogativa, a melhoria do processo de aprendizagem dos
indivíduos, através da prática reflexiva, da sistematização e produção de
conhecimento.
Compreendemos por pedagogo segundo Libâneo (1998):
...que a formação desse pedagogo para desempenhar atividades de
pesquisa educacional, esse pedagogo que poderá atuar na direção de
escola, coordenação, planejamento e avaliação educacional, informática
educativa, comunicação e produção de mídias, materiais didáticos, gestão
de educação especial, pedagogia empresarial, animação cultural,
psicopedagogia, etc., quer dizer, isso caracteriza o pedagogo stricto sensu,
o especialista deve ser formado num curso específico, tendo no final as
habilitações (LIBÂNEO, 1998. p. 85)

Desta forma de acordo com sua formação, o pedagogo, pode atuar desde
professor das séries iniciais, do ensino fundamental I e II, tendo sua habilitação,
como também pode orientar, fomentar, pesquisar, coordenar, planejar, ensinar, gerir,
ações e metodologias voltadas para a temática ambiental. Uma vez que, estando
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este profissional inserido no contexto cultural atual, seja ele trabalhando na escola,
na empresa, ou em outra instituição não deixa de se deparar com a problemática
ambiental, característica das sociedades atuais em qualquer que seja a área.
A Pedagogia vem se apresentar ainda como ciência social conectada com
diversos aspectos da sociedade e com as normas educativas do país, cuja finalidade
seria solucionar por meio de estudos e práticas pedagógicas, os problemas
relacionados ao processo de ensino aprendizagem.
Em outros termos, se tratando do aspecto do graduando em Pedagogia, o
artigo 3º da Resolução CNE/CP n° 1, diz que:
O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de informações e
habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos,
cuja consolidação será proporcionada no exercício da profissão,
fundamentando-se em princípios de interdisciplinaridade, contextualização,
democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva
e estética.

O trecho acima discorre claramente sobre os aspectos que competem ao
estudante de Pedagogia, deixando clara a necessidade da pluralidade de
conhecimentos, e para além disso, fundamentar-se em princípios interdisciplinares
e de relevância social.
O profissional em Pedagogia é habilitado em atender a demanda sócioeducativa de caráter formal, não-formal e informal, podendo assim atuar em escolas,
em movimentos sociais, em empresas, em educação de jovens e adultos, em
serviços de psicopedagogia, em organizações não governamentais, projetos, dentre
outras funções.
Segundo Libâneo (1998), o estudante de Pedagogia conhece o lado científico
e filosófico da educação, e adquire conhecimentos teóricos e práticos de sua
atuação, assim, em correspondência, o curso é dividido em três áreas:
Conhecimentos científicos e filosóficos da educação; Conhecimentos específicos da
atividade; e Conhecimentos técnico-profissionais.
Relacionado às reais funções nas quais deve estar apto o graduado em
Pedagogia, temos disposto na Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006, Art.
5º:
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[...]
II – compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a
contribuir para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física,
psicológica, intelectual, social;
[...]
IV – trabalhar, em espaços escolares e não escolares, na promoção da
aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em
diversos níveis e modalidades do processo educativo;
[...]
XIII-

participar

da

gestão

das

instituições

planejando,

executando,

acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em ambientes
escolares e não-escolares.

Esses aspectos da formação do pedagogo já nos revela um perfil de um
profissional, que tem em sua essência, características solícitas à uma real e
intencionada educação, que se quer inserida e contextualizada com a dimensão
ambiental e com as necessidades socioambientais na qual está inserida.

4.1 - A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DO
PEDAGOGO
A intenção de qualificar para diferenciar as propostas de Educação
Ambiental presentes na sociedade é a de desvelar a apropriação
ideológica que delas fazem grupos dominantes. Isto para que se
possa contrapô-las, de fato, com a realização de práticas de
Educação Ambiental, em que a ação crítica sobre o processo social
possibilite a formação de cidadãos comprometidos com a questão da
qualidade ambienta. (GUIMARÃES, 2000, p. 67).

Layrargues (2006), afirma que a EA antes de tudo, é Educação, e que esse é
um pressuposto inquestionável. Partindo desse pressuposto e da necessidade de
qualificar para diferenciar as propostas de EA, surge então, a figura do educador
ambiental. Para Carvalho (2002), este sobrepõe-se no seio de um movimento
histórico que tem evidenciado a questão ambiental como um campo de ação
político-pedagógica.
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Essa perspectiva de ação pedagógica e de reflexão sobre a práxis é uma
atividade que concebe a educação como crítica, que se faz solícita de
desenvolvimento autônomo e emancipatório de todos quantos envolvidos no seu
processo (SATO ; ZAKRZEVSKI, 2001).
Acerca dessa emblemática da formação docente nos afirma Perrenoud:
O ofício do professor só pode ter acesso ao paradigma reflexivo se seguir o
mesmo itinerário crítico, já que nunca passou, em larga escala, pelo
fantasma de uma prática “científica (PERRENOUD 2002, p. 15).

Podemos, desta forma, compreender a dificuldade dos inúmeros profissionais
que são lançados na prática profissional no decorrer de cada período. Perrenoud
continua a enfatizar que a prática reflexiva é complexa e ao mesmo tempo trata-se:
- de ampliar as bases científicas da prática, onde elas existam, e lutar contra
a ignorância ainda muito ampla das ciências humanas, da psicologia e,
acima de tudo, das ciências sociais;
- de não as mistificar e de desenvolver formações que articulem
racionalidade científica e prática reflexiva, não como irmãs inimigas, mas
como duas faces da mesma moeda (id. 2002, p. 16).

Dentro desse contexto compreendemos que a ausência de uma prática
reflexiva sobre a formação docente traz em suas raízes, resquícios de uma formação
acadêmica aquém da realidade vivenciada na sociedade de modo geral.
É consenso atualmente que os diversos saberes não são suficientes para
enfrentar o mundo complexo e a heterogeneidade das situações em nosso cotidiano
profissional. Buscamos, portanto, refletir sobre as novas formas de exercício da
nossa profissão. Com essa real situação, é necessária a formação de um
profissional reflexivo da sua prática, que extraia o conhecimento através da
experiência imposta a ele todos os dias, ou seja, a reflexão na ação e sobre a ação.
Neste sentido nos afirma Freire (1996), que a prática docente crítica,
implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e
o pensar sobre o fazer. Portanto, podemos compreender a importância da prática
reflexiva atrelada à prática docente.
Ainda sobre esses saberes necessários para enfrentar o mundo complexo em
que vivemos, Morin (2001), nos apresenta sete saberes indispensáveis à educação
do futuro. Dos quais cita: introduzir e desenvolver na educação os estudos das
características mentais, culturais, psíquicas e de conhecimentos humanos;

37

desenvolver a aptidão natural para situar todas as informações em um contexto;
evidenciar o elo indissolúvel entre a unidade e a diversidade de tudo que é humano;
conhecer o destino planetário do gênero humano; ensinar princípios de estratégia
que permitam enfrentar imprevistos; evidenciar a compreensão como tempo, meio e
fim da comunicação humana; e contribuir não somente para a tomada de
consciência de nossa Terra-Pátria, como também permitir que essa consciência se
traduza em vontade de realizar a cidadania terrena.
Morin (2001), evidencia assim, uma relação intrínseca e íntima entre a
educação, e a consciência de que esta mesma se traduz em reconhecimento do
nosso papel nos efeitos da Terra. Dentre tais saberes é notória uma relação com a
temática ambiental através de termos como: identidade e cidadania terrena, destino
planetário. Com isso não tem como não afirmar que uma educação do futuro não
permeie a dimensão ambiental na formação dos indivíduos.
Esses saberes, essa prática reflexiva, a compreensão da dimensão ambiental
inserida diretamente na educação, não pode estar distanciada da formação dos
professores, que por sua vez, serão os educadores que formarão agentes
multiplicadores dessa consciência planetária.
Assim, a visão de um bom educador ambiental ancora-se no processo de
formação desse profissional. Que, ao contrário de monitores e militantes ambientais,
carece de autonomia, e independência crítica, política enquanto educação, formada,
formando-se e formadora enquanto próprio educador (CASCINO, 1999).
Esse processo, essa autonomia e independência, não se fazem diferentes
para pedagogos, enquanto educadores e professores que também o são. Em
trabalhos anteriores pode-se observar a constatação da necessidade da EA na
formação de educadores (ROSA, 2003), ou que dentro das estratégias de EA, está a
sensibilização e formação dos educadores, que por sua vez transmitirão o mesmo
aos educandos (SILVA, 2000). Podemos observar ainda em outros trabalhos uma
percepção sobre a necessidade de vários aspectos que estão intrinsecamente
ligados ao contexto escolar, onde se sobrepõe a prática pedagógica e a
profissionalização dos educadores, para uma boa EA (PEQUENO, 2001).
Fica claro, a importância de uma boa formação dos profissionais, como
agentes capazes de intervir de maneira eficaz e consciente sobre a dimensão
ambiental inserida na educação. Para isto, não se pode esquecer o meio ao qual
tudo acontece, a universidade, onde se forma e se é formado.
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Segundo Santos (2005), o conhecimento universitário deve se apresentar de
maneira transdisciplinar que, pela sua própria contextualização, obriga a um diálogo,
ou confronto com os diversos tipos de conhecimentos.
Retornando a base dessa pesquisa, observamos que a formação do
pedagogo possui uma relação intrínseca com todo processo de conhecimento
universitário e uma prática reflexiva. A pesquisa aqui descrita almeja contribuir para
uma melhor compreensão acerca de como a universidade vem realmente
contribuindo para a formação do pedagogo, associada à dimensão ambiental.
O que podemos constatar no âmbito da inclusão da EA é que seria
necessário refletir sobre o papel da universidade como instituição, aonde deverá
produzir-se uma inclusão da dimensão ambiental no currículo, o que vem a envolver
as práticas de diversos agentes sociais: tanto professores, quanto alunos,
comunidade, etc. Também é pertinente analisar os princípios filosóficos e
epistemológicos que baseiam essas propostas.
A concepção de que a dimensão ambiental na educação só pode ser
compreendida e trabalhada interdisciplinarmente é quase um consenso, mas ainda é
pouco vivenciada na prática educativa.
Em Morin (2001), a complexidade é um termo que quer dizer uma trama de
elementos que se juntam e forma um todo. Podemos transpor esse conceito para a
educação, e compreendermos que tudo deve estar inserido: o sujeito, o contexto, a
história, a consciência, etc.
Se tudo se encontra num imenso sistema de complexidade, conclui-se que a
EA também faz parte deste, e deve ser contemplada nos mais variados campos de
formação profissional da sociedade. Assim como nos ratifica o parágrafo 1º, inciso VI
da PNEA, que determina: “Promover a Educação Ambiental em todos os níveis de
ensino e conscientização pública para a preservação do Meio Ambiente”.
A formação profissional dos diversos setores da sociedade traz em seu
escopo, a difícil tarefa de se tornar coerente com a prática exercida e de ser
pertinente ao mundo pós – moderno. A formação do pedagogo não se exclui desse
universo, e se faz solícito a um contexto educacional necessário à sociedade, de um
modo geral e significativo.
Assim, a EA na formação do pedagogo deve se apresentar como um
processo educativo permanente, contínuo, global, socializante e gerador das
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transformações internas do homem em suas multifacetadas inter-relações com o
meio.
Como já foi mencionado, os PCN abordam a EA como tema transversal e de
papel indispensável para a transformação da consciência ambiental. Para tal, faz-se
necessário uma mudança de mentalidade, conscientizando para a necessidade de
adoção de novos hábitos.
Assim, é preciso que seja concebida, uma educação compromissada com a
temática ambiental, que privilegie não apenas à espécie humana, mas o planeta
como um todo; compreendendo que o homem somente existe se o próprio planeta
existir. Neste aspecto, só existirão condições plenas de vida para o presente e o
futuro se cada indivíduo possuir uma responsabilidade humana, social e ambiental.
À luz dessas reflexões, a universidade deve se mostrar atenta, uma vez que o
indivíduo não somente seja dotado de conhecimento técnico para exercício de uma
profissão, mas para, além disso, obter formação suficiente para um caráter
socioambiental justo e de equidade. Desta forma, é essencial considerarmos os
cursos de graduação um espaço para esse novo pensar da ação educativa, assim
como também dos próprios conteúdos curriculares.
De acordo com Sorrentino (1997), existe uma indelével importância da
universidade enquanto mediadora na formação de profissionais e cidadãos, para
atuarem dentro de uma proposta de melhoria da qualidade de vida, e de proteção e
melhoria das condições ambientais, capazes de estimular processos educacionais
voltados à questão ambiental, em todos os graus de ensino e aprendizagem.
É possível também entender em Silveira (1997) que há várias razões para
enfatizar o papel da universidade no desenvolvimento da EA, ratificando dentre eles,
o fato de a mesma acumular as funções de ensino, pesquisa, extensão e
consultoria; por ser a universidade um fórum de diálogo, com a escola e a sociedade
em geral; por ser um centro de pesquisa e, portanto, compreender a ciência como
fator tanto de progresso e qualidade de vida, quanto de catástrofe; e por já aceitar a
inter e transdisciplinaridade como alternativas curriculares.
Vemos ainda que “A universidade (...) tem que se sensibilizar para a
preparação de professores para agir sob a égide da educação ambiental, em cursos
regulares e multidisciplinares ainda na graduação” (ARAÚJO, 2004, p. 73-74).
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Tratando-se do curso de graduação em Pedagogia, enquanto formador de
professores da educação básica, este, não deve se apresentar de forma omissa e
distante do novo paradigma educacional.
Sabemos que inserir a dimensão ambiental nas práticas pedagógicas
perpassa por uma pressão social e institucional, justamente por que as mesmas,
encontram-se sendo formadas em grande maioria, a partir de um ponto de vista
conservador e clássico de um sistema de educação, ou seja, baseadas em uma
compreensão de mundo adaptada pela racionalidade hegemônica, às quais geram
práticas incapazes de fazer diferente do “caminho único” prescrito por essa
racionalidade, efetivando-se a hegemonia” (GUIMARÃES, 2004, p. 124).
No Brasil, inúmeros pesquisadores, em suas áreas de atuação, vêm se
incomodando com o procedimento e a discussão da formação em EA ou de
educadores (as) ambientais.
Guerra e Lima (2004) consideram a inserção da dimensão ambiental na
formação inicial e continuada dos professores, nos cursos de licenciatura, um
desafio ao processo de formação, e analisam que a Educação Ambiental deva ser
inserida no currículo de forma interdisciplinar e transversal.
Notamos que é eminente, a necessidade de incluir a EA nos cursos
superiores de licenciatura, para que ela realmente exerça seu papel de forma
transversal nas escolas, a partir da formação da nova geração de educadores que
chega às instituições de ensino.
Portanto, é preciso reconhecer a dimensão ambiental no âmbito de formações
acadêmicas, para que se venha priorizar a adoção do meio ambiente local, para
promover a atuação da comunidade na identificação dos problemas, e de suas
soluções.
Contudo, a ação educativa relativa a uma EA, sente a necessidade de se
obter uma formação de professores comprometida com a capacidade de se exercer
a cidadania de forma responsável, para que seja criada e ampliada a participação
nas tomadas de decisões responsáveis, no que diz respeito ao âmbito
socioambiental.
O respaldo na Constituição já se faz presente inerente à EA, basta apenas um
maior comprometimento e consideração voltados à ação educativa dos professores,
de forma a satisfazer melhor as necessidades do atual sistema social que nos
encontramos.
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5 - MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi desenvolvida no curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da
Universidade Federal da Paraíba, Campus I – João Pessoa, a fim de identificar a
discussão, o conhecimento e reflexão dos alunos do curso sobre a EA. O estudo
pretendeu realizar uma abordagem reflexiva sobre a relação existente entre o meio
ambiente e a educação, e identificar essa relação na formação de pedagogos,
investigando a discussão dos mesmos, dos professores do curso de Pedagogia, o
currículo do curso e, ementas e programas das disciplinas.
O curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da UFPB, campus I, oferece
turmas nos três turnos diários (manhã, tarde e noite). E a cada período ingressam no
mesmo um quantitativo significativo de estudantes, 40 alunos para cada turno.
Para tanto, foi utilizada uma metodologia qualitativa, de abordagem
documental bibliográfica e também fenomenológica, de estudo das representações
sociais e percepção ambiental (SATO, 2001). Segundo Sato (2001), esse estudo
descreve significados das experiências de vida sobre uma determinada concepção
ou fenômeno, ou ainda estuda as representações de professores, analisando
caminhos para implementação da EA.
O estudo foi aplicado através de análise do conteúdo (FRANCO, 2008) do
currículo do curso de Pedagogia, buscando refletir criticamente sobre a dimensão
das questões ambientais inseridas no mesmo. Para Bardin (2011), essa análise é
capaz de por em evidência a “respiração” de uma entrevista não diretiva, ou ainda,
de medir a implicação do político nos seus discursos.
Assim, no intuito de expor esse político, e as evidências do que está implícito
no currículo do curso sobre a transversalidade da EA, foi analisado o Projeto Político
Pedagógico (PPP) do mesmo juntamente com o ementário das disciplinas, e
também dos planos de curso das disciplinas, para verificar a inclusão da temática
ambiental nestas.
Foi desenvolvido um questionário semi-estruturado para aplicação aos
professores do curso, buscando conhecer a percepção dos mesmos acerca dos
temas ambientais, considerando que os mesmos são os formadores dos pedagogos.
Nosso universo pesquisado contou com a presença de 14 professores, uma vez que
o curso afirma ter 112 professores distribuídos nos três departamentos do Centro de
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Educação, a saber, Departamento de Fundamentação da Educação (DFE),
Departamento de Metodologia da Educação (DME) e Departamento de Habilitações
Pedagógicas (DHP).
Foi também aplicado um questionário semi-estruturado com um total de 120
alunos, distribuídos entre todos os períodos do curso, escolhidos aleatoriamente
entre os três turnos, para assim, avaliar a percepção dos alunos no início e no final
do curso, acerca da percepção ambiental dos mesmos.
O universo da nossa pesquisa se apresentou da seguinte forma: 1º período
20 alunos; 2º período 4 alunos, 3º período 25 alunos; 4º período 2 alunos; 6º período
19 alunos; 7º período 13 alunos; 8º período 13 alunos; 9 período 4 alunos e 11º 1
aluno, uma vez que o 9º período se refere ao último período nos turnos da manhã e
tarde com a duração de quatro anos e meio (4,5), enquanto os alunos do curso
noturno têm sua conclusão no 11º, pois o mesmo tem sua duração de cinco anos e
meio (5,5). Ver tabela abaixo:
Quadro 1 – Número de alunos do curso de Pedagogia que fizeram parte da pesquisa.
Períodos
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
11º TOTAL
Manhã
13
3
13
2
10
13
6
1
61
Tarde
7
1
4
6
7
5
4
34
Noite
1
3
1
3
6
8
2
1
25
TOTAL
21
4
20
3
19
19
13
14
6
1
120

O primeiro ponto a ser analisado foi o Projeto Político Pedagógico do curso de
Pedagogia, com o intuito de identificar as diretrizes educacionais que atualmente
são lecionadas durante a formação do pedagogo.
Recentemente o currículo do curso passou por modificações em sua grade
curricular, tendo em seu ensino a permuta, a exclusão e/ou a exceção de algumas
disciplinas curriculares.
Em sintonia com a análise do Projeto Político Pedagógico do Curso de
Pedagogia, essa pesquisa teve ainda como fonte de coleta de dados, algumas
ementas e programas de disciplinas lecionadas no Curso de Pedagogia.
Em seguida, foram realizados os questionários semi-estruturados com os
professores e alunos do curso. Para análise dos resultados, foram utilizados como
referências as correntes de meio ambiente descritas por Sauvé (2005), e as
categorias de educação ambiental descritas por Abílio (2010).
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Para Sauvé (2005 p. 40-42), as concepções acerca de meio ambiente, estão
definidas dentro de correntes de pensamento, essas estão descritas na tabela a
seguir:
Quadro 2 - Concepções do Meio Ambiente segundo Sauvé (2005).
Correntes
Concepções do meio
Enfoques dominantes
ambiente
Naturalista
Natureza
Sensorial
Experiencial
Afetivo
Cognitivo
Criativo / Estético
Conservacionista /
Recurso
Cognitivo
Pragmático
recursista
Resolutiva
Problema
Cognitivo
Pragmático
Sistêmica
Sistema
Cognitivo
Científica
Objeto de estudos
Cognitivo
Experimental
Sensorial
Humanista
Meio de vida
Cognitivo
Afetivo
Experimental
Criativo / Estético
Moral / ética
Objeto de valores
Cognitivo
Afetivo
Moral
Holístico
Holística
Total
Todo
Orgânico
O ser
Intuitivo
Criativo
Biorregionalista
Lugar de pertença
Cognitivo
Projeto comunitário
Afetivo
Experiencial
Pragmático
Criativo
Práxica
Cadinho de ação / reflexão
Práxico
Crítica
Objeto de transformação,
Práxico
Lugar de emancipação
Reflexivo
Dialogístico
Feminista
Objeto de solicitude
Intuitivo
Afetivo
Simbólico
Espiritual
Criativo / Estético
Etnográfica
Território
Experiencial
Lugar de identidade
Intuitivo
Natureza / Cultura
Afetivo
Simbólico
Espiritual
Criativo / Estético
Da ecoeducação
Polo de interação para
Experiencial
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formação pessoal
Cadinho de identidade

De desenvolvimento
sustentável

Recursos para o
desenvolvimento econômico
Recursos compartilhados

Sensorial
Intuitivo
Afetivo
Simbólico
Criativo
Pragmático
Cognitivo

Na tabela a seguir, encontramos as principais concepções e categorias de
Educação Ambiental apresentadas por Abílio (2010, p. 153), utilizadas para análise
da percepção ambiental dos professores e alunos sobre a mesma.
Quadro 3 - Categorias de Educação Ambiental segundo Abílio (2010).
CATEGORIAS DE EDUCAÇÃO
CARACTERÍSTICAS
AMBIENTAL
Generalista
Preservacionista

Conservacionista
Sensibilização
Conscientização

Desenvolvimento Sustentável

Ecologista Ecossistêmica

Disciplina Curricular
Atividade Resolutiva
Prática Educativa
Interdisciplinar

Quando demonstra uma visão ampla e confusa sobre
conteúdos e/ou atividades de Educação Ambiental.
Quando valoriza “em excesso” o processo de
preservação dos recursos naturais (manutenção dos
recursos naturais intocáveis ou para as gerações
futuras).
Quando valoriza o processo de conservação dos
recursos naturais ( os recursos naturais podem ser
explorados desde que seja utilizado de forma racional).
Processos de formação do indivíduo que busca a
sensibilização quanto aos problemas ambientais e
utilização dos recursos ambientais de forma racional.
Processos de formação do indivíduo crítico e reflexivo e
que busca a conscientização quanto aos problemas
ambientais e utilização dos recursos ambientais de
forma racional.
Promoção de valores que mantenham os padrões de
consumo dentro do limite das possibilidades ecológicas
a que todos podem, de modo razoável aspirar;
minimizar impactos adversos sobre os recursos
naturais, a fim de manter a integridade global do
Ecossistema.
Quando demonstra uma confusão com a Ciência
Ecologia ou seus conceitos; ou quando se verifica que
é apenas no Ecossistema onde se deve desenvolver
atividade de Educação Ambiental.
Quando os diferentes atores sociais associam a EA
como uma disciplina curricular ou “ensinar para o meio
ambiente”, etc.
Quando demonstra que as atividade de EA podem ou
vão contribuir para “resolver” os problemas ambientais.
Quando demonstra que haja interações entre
disciplinas, através de um planejamento integrado das
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Sócio–Ambiental-Cultural

experiências de aprendizagem, para se desenvolver
atividades e/ou práticas educativas de EA.
Quando considera o Meio Social e o Cultural inserido
no Ambiente Natural; Processo de formaçãoinformação e o desenvolvimento da consciência crítica
sobre as questões ambientais com a participação das
comunidades na conservação e manutenção do
equilíbrio ambiental.

6 - RESULTADOS E DISCUSSÕES

6.1

-

ANÁLISE

DO

PROJETO

POLÍTICO

PEDAGÓGICO,

EMENTAS

E

PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS

Para melhor compreensão e anseio de algumas perguntas oriundas durante
esta pesquisa, consideramos como ponto de partida para tal análise, o
conhecimento a cerca do PPP do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, como
chave para a compreensão de como vem sendo apresentadas as reais
características da inserção da dimensão ambiental na formação de profissionais em
Pedagogia.
Um PPP tem sua relevância evidenciada no âmbito da educação, como
alicerce para a construção de um plano de trabalho coerente e necessário àqueles
que carecem de sua atuação.
Segundo Veiga (1998), o PPP tem sido o foco de estudo para professores,
pesquisadores e instituições educacionais, seja na instância nacional, estadual e/ou
municipal, com o intuito de uma melhoria da qualidade do ensino.
Observamos, portanto, a importância do PPP para a construção sólida e
coerente de particularidades do processo dinâmico de ensino.
De acordo ainda com Veiga:
O projeto político pedagógico, ao se constituir em processo democrático,
preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho
pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações
competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando
impessoal e racionalizado da burocracia que permeia as relações no interior
da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do trabalho que
reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão (1998, p.13-14).
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Torna-se notória a importância do PPP, uma vez que o mesmo determina
uma pertinente reflexão sobre os desígnios da educação, assim como também uma
explicitação do papel social que exerce e a abertura e acepção de caminhos, formas
funcionais e as ações a serem empreendidas por todos os sujeitos envolvidos no
processo educativo. Sobre isso, Arroyo (2011) ainda afirma que os sujeitos sociais e
suas experiências se afirmam no território do conhecimento, território esse aqui
descrito, carregado de ideologias e intenções. Seu processo é repleto de crenças,
convicções, conhecimento da comunidade, do contexto social e científico,
constituindo-se em compromisso político e pedagógico coletivo.
Mas para que realmente haja uma real aplicabilidade e efetividade dos
conceitos do PPP, este, deve ser percebido como um instrumento que tem o papel
de ser norteador e fio condutor, de ações presentes e futuras no âmbito educacional.
Desta forma, seu intuito é o de nortear, orientar, direcionar as ideias dos processos
pedagógicos com base nas reflexões do corpo docente.
O Curso de graduação em Pedagogia tem como modalidade descrita em
seu PPP a seguinte definição para a formação do pedagogo: Licenciatura em
Pedagogia (Magistério em Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino
Fundamental, cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal e em outras áreas
nas quais sejam previstos conhecimentos de caráter formador e pedagógico), tendo
ainda como áreas de aprofundamento: Magistério em Educação de Jovens e Adultos
e Educação Especial.
Podemos observar durante a análise do PPP do Curso de Pedagogia da
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Campus I – João Pessoa, que o mesmo
afirma em suas linhas diretrizes que norteiam os princípios teóricos e metodológicos
da prática educativa, e da reflexão sobre a formação e o fazer do pedagogo,
considerando o seu compromisso social, e a preocupação em considerar as reais
necessidades da sociedade atual.
No que diz respeito ao intuito da Licenciatura Plena em Pedagogia, o seu
PPP nos apresenta como objetivos:
•

contribuir para a formação da consciência crítica dos futuros profissionais da
educação;

•

avançar na construção de uma teoria geral da educação;
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•

contribuir para a formação de profissionais que tenham condições de assumir
a docência no campo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, e
coordenar experiências pedagógicas em educação formal e não formal.
Acerca da descrição acima sobre as propostas do PPP do Curso de

Pedagogia, julga-se pertinente uma análise mais propícia no que diz respeito à
compreensão de forma abrangente de como vem sendo vivenciada a prática do
Curso de Pedagogia.
Ao analisar o PPP, é possível observar que o mesmo trata-se de uma
ferramenta de extrema pertinência e importância para o desenvolvimento do curso.
Pois no mesmo, temos descritas todas as informações capazes de proporcionar uma
melhor compreensão de como vem sendo realizada a prática de formação de
pedagogos pela Universidade Federal da Paraíba. O mesmo justifica-se ainda como
uma ferramenta que auxilia na melhoria da qualidade de ensino.
O PPP aqui analisado traz em sua essência desde a História do Curso, sua
missão, seus objetivos, perfil profissional e ainda suas ementas e bases curriculares.
Com base no foco da pesquisa em questão ,- e entendendo esse caráter intencional
do currículo, que em sua essência traz os anseios da sociedade presente, as
ideologias dominantes, o perfil do profissional que se quer para o momento e, o que
se pode construir a partir dele, - pôde-se constatar em que momento o mesmo
obteve inserido na sua construção, a dimensão ambiental presente de forma
transversal.
Dentro do PPP do curso de Pedagogia, podemos observar mesmo que de
forma não tão presente, a inserção da temática ambiental em suas ideologias.
Atendendo ao caráter transversal da dimensão, dentro da fundamentação teórica, o
mesmo define alguns princípios para atender a uma abordagem pluralista da
educação, e ainda parte da interdisciplinaridade para se alcançar esses princípios no
processo educativo. É mencionado como um desses princípios:
Princípio de uma concepção de sociedade com maior justiça social, o
que pressupõe melhor qualidade de vida, por meio de diferentes formas de
pensar e atuar sobre a realidade, que se apresenta de modo multifacetado,
plural e complexo.
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A presença de características como justiça social, qualidade de vida,
diferentes formas de pensar e atuar sobre a realidade e a complexidade, nos remete
a que, para isso, é necessário que o ser humano esteja em harmonia com o meio
onde vive. Assim, esse princípio para o processo educativo, nos deixa aberto a
possibilidade/necessidade da inserção da EA, para que se chegue ao fim desejado.
Isso se torna possível assim como afirma Bardin, no contexto em que “na
altura da produção da palavra é feito um trabalho, é elaborado um sentido e são
operadas transformações” (BARDIN, 2011, p. 218). Isso porque, tanto o discurso
inserido no currículo, quanto o próprio currículo não é um material acabado ou
imutável, mas está em constante transformação.
Podemos ainda também recorrer à EA inserida nesse contexto das
características de princípios da educação, pelo fato de a mesma, antes de tudo, ser
Educação (LAYRARGUES, 2006). Assim, nenhuma discussão a respeito de metas,
objetivos e princípios da educação, pode deixar de abordar a perspectiva da
educação como um instrumento de produção/reprodução das condições sociais, das
mudanças sociais.
Outro ponto encontrado no PPP do curso acerca da dimensão ambiental diz
respeito às Competências, Atitudes e Habilidades que o profissional deve ter. Entre
estas, destaca-se:
Demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de
natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixa geracionais,
classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre
outras.

Especificamente nesse ponto, o PPP do curso de Pedagogia da UFPB, reflete
sobre a necessidade de o profissional em educação, obter em seus conhecimentos,
os temas transversais, citando todos, entre eles, a dimensão ambiental.
Nesse ponto, no que tange a respeitar as diferenças de natureza ambientalecológica, o PPP coloca em evidência o caráter da EA, que segundo Guimarães
(1995), deve se realizar de forma diferenciada em cada meio para que se adapte às
respectivas realidades, trabalhando com seus problemas específicos e soluções
próprias em respeito à cultura, aos hábitos, aos aspectos psicológicos, às
características biofísicas e socioeconômicas de cada localidade.
Como mais uma ferramenta para poder identificar e responder algumas
inquietações relacionadas à dimensão ambiental presente do Curso de Pedagogia,
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foi de extrema necessidade analisar o currículo do presente curso, como também
conhecer o que as ementas trazem em suas essências para se obter uma formação
pedagógica coerente com as carências da sociedade. Esse ementário, encontra-se
no próprio PPP.
De acordo com o fluxograma do curso encontrado inserido no PPP em anexo,
temos a grade curricular dividida em três bases: 1 - Educação e Sociedade; 2 Educação, Política e Trabalho; 3 - Educação e Prática Docente. Estas três bases
definem a estrutura curricular do curso.
Com base nas respostas que buscamos encontrar nesta pesquisa, analisando
o ementário, claramente podemos observar que durante o Curso de Pedagogia,
dispomos apenas de um disciplina intitulada de Corpo, Ambiente e Educação que
maior contempla a dimensão ambiental, além da disciplina optativa Educação
Ambiental.
Podemos observar ainda outras disciplinas que pela própria natureza podem
vir a tratar de EA, como é o caso das disciplinas Ensino de Ciências Naturais na
Educação Infantil e no Ensino Fundamental, e Ensino de Geografia para a Educação
Infantil e Ensino Fundamental, que foram as únicas que apresentaram em seu plano
de ementas tais características. Tais como: as categorias de análise de tempo,
espaço, lugar, região, território, paisagem.
A ausência da EA nas demais ementas das disciplinas dispostas no PPP, de
forma transversal e contextualizada com quaisquer que seja a área de
conhecimento, denuncia assim como nos remete Guimarães (1995), a falta de
integração entre diferentes saberes científicos, dificultando a melhor compreensão
da realidade, que é integrada, formando uma totalidade.
Para que se fosse possível enxergar melhor essa dimensão ambiental
inserida nessas disciplinas, buscamos analisar o programa das mesmas a fim de
identificar características que remetessem a tal dimensão. Infelizmente, não foi
possível ter acesso a todas, e as que foram disponibilizadas, nem sempre estavam
tão atuais.
O currículo do curso de Pedagogia da UFPB – Campus I, está dividido em
quatro partes. A saber, os Componentes Básicos Profissionais, compostos de
1.680h; os Componentes Complementares Obrigatórios, 1.140h; os Componentes
Complementares Optativos, com um mínimo de 120h; e por fim, os Conteúdos
Complementares Flexíveis, compostos de 270h. Estes últimos são exigidos em
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áreas específicas dos alunos, como participação em projetos de Iniciação à
Docência, de Iniciação Científica, de Extensão, de Monitoria, ou ainda em
participação de eventos com apresentação de trabalhos.
Os programas de disciplinas disponibilizados para análise estão a seguir no
quadro:
Quadro 4 - Programas de disciplinas analisados.
Componentes Básicos
Componentes
Profissionais
Complementares
Obrigatórios
História da Educação I
Avaliação da Aprendizagem
História da Educação II
Filosofia da Educação I
Filosofia da Educação II
Sociologia da Educação I
Sociologia da Educação II
Psicologia da Educação I
Psicologia da Educação II
Fundamentos
Epistemológicos da
Educação
Política Educacional da
Educação Básica
Didática
Educação Especial
Ensino de Português
Ensino de Matemática
Ensino de Ciências
Ensino de Arte
Estágio Supervisionado I
Estágio Supervisionado III
Estágio Supervisionado IV

Metodologia do Trabalho
Científico
Educação e Trabalho
Economia da Educação
Educação e Diversidade
Cultural
Educação e Tecnologias
Pesquisa Educacional
Currículo e Trabalho
Pedagógico
Planejamento Educacional

Componentes
Complementares
Optativos
Cultura e Educação de
Jovens e Adultos
Legislação do Ensino
Educação Ambiental
Recursos Audiovisuais
Educação Pré-escolar
Ética Profissional
Educação Sexual

Como vemos, algumas disciplinas importantes, que revelam caráter ambiental
em suas ementas apresentadas no PPP do curso, não foram possíveis de ser
analisadas, a exemplo das disciplinas Corpo, Ambiente e Educação, e Ensino de
Geografia. No entanto, tentamos identificar no programa das demais disciplinas,
aspectos que pudessem identificar a inclusão da dimensão ambiental inserida nas
mesmas.
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Vemos no quadro a seguir, as disciplinas que em seus programas,
contemplam de forma transversal a temática ambiental, em que momento essas
características aparecem, e o que elas contemplam acerca dessa temática.
Quadro 5 – Características ambientais nos programas de disciplinas.
Disciplina
Base curricular
Tópico
Característica
Filosofia da
Componente
Problematização
O convite para o Curso inclui
Educação II
Básico
Inicial
um recuo no tempo para
Profissional
revermos
as
heranças
filosóficas que prevaleceram
com suas concepções de
mundo, de ser humano, de
sociedade e de natureza
capazes de orientar modos de
pensar e de agir.
Sociologia da
Componente
Conteúdo
Educação
ambiental
e
Educação II
Básico
Programático
– qualidade de vida.
Profissional
Temas atuais da
Educação
Psicologia da
Componente
Objetivos
Desenvolver
a
cidadania
Educação I
Básico
cósmica, ou seja, a consciência
Profissional
da
responsabilidade
do
indivíduo na ecologia global que
inclui a humanidade, todos os
seres vivos da terra e do
universo.
Psicologia da
Componente
Conteúdo
Meio
Ambiente,
Educação II
Básico
Hereditariedade
e
Profissional
Personalidade.
Ensino
de Componente
Seminários
Terra e Universo;
Ciências
Básico
Temáticos
Ar;
Profissional
Água;
Solo;
Biodiversidade;
Ecologia;
Educação Ambiental.
Planejamento
Componente
Desenvolvimento
Currículo
significativo,
Educacional
Complementar
do programa
complexidade, transversalidade
Obrigatório
e realidade local.
Educação Pré- Componente
Conteúdo
Natureza e Sociedade.
Escolar
Complementar
programático
Optativo
Educação
Componente
Todo o programa
Todo o programa.
Ambiental
Complementar
Optativo
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Observamos então, que de tantas disciplinas oferecidas no curso de
Pedagogia, apenas algumas trazem consigo, no seu planejamento, a fomentação da
discussão acerca da temática ambiental. No entanto, fica claro também, a intenção
de algumas dessas disciplinas de atingir a transversalidade proposta pelos PCN,
incluindo assim, os temas transversais em seus programas.
Observa-se, que nos componentes básicos profissionais, que fundamentam o
trabalho do profissional egresso do curso de Pedagogia, é possível encontrar
características ambientais de extrema relevância para a formação de educadores
ambientais. Já no programa da disciplina Filosofia da Educação I, encontramos em
sua problematização inicial, um convite a um recuo no tempo para rever as heranças
deixadas pela humanidade, com suas concepções de mundo, natureza e ser
humano, para assim orientar novos modos de pensar e agir. Vemos nisso, a
capacidade política da tomada de decisão que reorienta o modo de vida dos
indivíduos e até onde isso afeta o seu meio. Para Loureiro:
Nesse sentido, é preciso que fique claro para o conjunto dos educadores
ambientais que nos compomos não somente em sujeitos pedagógicos (no
sentido estrito da palavra) e ecológicos, mas igualmente em sujeitos
políticos, e de modo unitário nessas três dimensões (LOUREIRO, 2006, p.
106).

Podemos observar ainda nos componentes básicos profissionais, de maneira
mais direta e transversal, aparecer as características educação ambiental, meio
ambiente, terra, ar, água, solo, biodiversidade e ecologia, nos casos das disciplinas:
Sociologia da Educação II, Psicologia da Educação II e Ensino de Ciências, o que,
nesse último caso, já era esperado a dimensão ambiental estar inserida, por se
tratar de disciplina específica de ciências naturais. Essa prática interdisciplinar e
transversal objetiva superar a fragmentação do conhecimento. O que para
Guimarães (1995), é um importante enfoque a ser perseguido pelos educadores que
se pretendem ambientais, já que permite, pela compreensão mais globalizada do
ambiente, trabalhar a interação em equilíbrio dos seres humanos com a natureza.
Vemos ainda na base profissional, a disciplina Psicologia da Educação I que
em seus objetivos, propõe desenvolver a consciência da responsabilidade do
indivíduo na ecologia global que inclui a humanidade, todos os seres vivos da terra e
do universo. Essa é uma característica da EA de extrema importância, assim como
nos mostra Guimarães (1995), quando afirma que quando consideramos a EA, é
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preciso que o educador trabalhe intensamente a integração entre ser humano e
ambiente, e se conscientize de que o ser humano é natureza e não apenas parte
dela.
Encontramos também, como uma disciplina cursada por todos os alunos do
curso, pois se trata de um componente complementar obrigatório, a disciplina
Planejamento Educacional, que mesmo não explicitando de forma eloquente termos
ambientais em seu programa, evidencia características por demais solícitas da EA.
Tais como: um currículo significativo, complexidade, transversalidade e realidade
local. Percebemos o quanto cada uma dessas características se faz necessária a
uma educação que se quer contemplativa da dimensão ambiental. E para além das
características inclusas, a disciplina se reconhece como ponto de apoio para a
transversalidade, colocando em pauta assim, a possibilidade do trabalho com a EA.
O que nos incita uma lição para todos nós, educadores ambientais (LOUREIRO,
2006), a de saber atuar com competência técnica, ter uma atitude crítica.
É possível encontrar ainda a dimensão ambiental inserida em disciplinas que
não são cursadas por todos os alunos, já que se trata de componentes
complementares optativos. No caso, a disciplina Educação Ambiental, que por se
tratar da própria dimensão inserida na educação, traz em seu programa a
contemplação de características próprias da dimensão. E também, a disciplina
Educação Pré-Escolar, que evidencia dentro do seu conteúdo programático, o
conteúdo Sociedade e Natureza. Essa seria então uma inserção da temática
ambiental no estudo da prática educativa para as primeiras atividades pedagógicas.
Percebemos com isso, que a EA, já nos programas e ementas das disciplinas,
assim como no PPP do curso de Pedagogia, se apresenta de forma clara em alguns
momentos, porém ainda ínfima, no que diz respeito a atender ao caráter
interdisciplinar e transversal proposto pelos PCN.
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6.2- ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS REALIZADOS COM OS PROFESSORES

No questionário destinado aos professores, questões como compreensão
sobre Meio Ambiente, conceito de Educação Ambiental, formas de trabalhar a EA e
inserção da temática na disciplina lecionada, se fizeram presentes para que
pudéssemos encontrar as respostas às perguntas que objetivamos durante este
estudo.
Na tabela abaixo podemos observar informações acerca da formação e anos
de prática docente dos professores:
Quadro 6 - Formação e Docência dos professores
Graduação
Mestrado
Doutorado
Biologia

Meio Ambiente

Educação

Biologia

Biologia

Ciências

História

Educação

Educação

Pedagogia

Educação

Não

Biologia

Biologia

Biologia

Letras

Letras

Educação

Pedagogia

Educação

Educação

Pedagogia

Educação

Não

Biologia

Desenvolvimento e Educação
Meio
ambientePRODEMA

Biologia

Biologia

Não

Pedagogia

Educação

Educação

Pedagogia

Educação

Não

Pedagogia

Educação

Não

Ciências Sociais

Educação
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De acordo com os dados expostos acima na tabela, observamos que as áreas
de biologia e pedagogia foram as mais encontradas nos questionários no que diz
respeito à formação dos docentes, isso nos remete a uma proximidade maior dos
mesmos com áreas ambientais e interdisciplinares. Mas vale salientar que
disponibilizamos e entregamos o total de 30 (trinta) questionários, obtendo apenas o
retorno de 14 (catorze).
Podemos observar ainda também o número de anos que os mesmo já atuam
como docentes, onde mesmo aparecendo alguns que são professores há pouco
tempo, a maioria já leciona há bem mais de quinze anos. Isso também permite com
que estes docentes já tenham em suas práticas, hábitos favoráveis à EA, como o
planejamento interdisciplinar, o olhar transversal, o atendimento às orientações dos
PCN sobre os temas transversais.
Quando perguntados sobre que disciplinas os professores lecionam,
obtivemos como respostas: Ensino de Ciências; Metodologia Científica; Educação
Ambiental; Meio Ambiente e Saúde nas Escolas; Pesquisa em Ensino de Ciências e
Biologia; Pesquisa em Educação; Educação e Diversidade Cultural; Políticas
Públicas em Educação; Ensino de Artes; Estágio Supervisionado; Ensino de
Biologia; Ensino de Português; Linguagem e Interação; Estágio em Educação
Infantil; Estágio em Educação Fundamental; Organização e Prática da Educação
Infantil; Ensino de Matemática; Fundamentos Biológicos da Educação; Corpo,
Ambiente e Educação; Planejamento Educacional; Didática; e Educação Sexual.
Com isso, já podemos identificar perfis de docentes que atuam diretamente
na área ambiental, como os que lecionam Ensino de Ciências, Educação Ambiental,
Fundamentos Biológicos da Educação, Corpo, Ambiente e Educação, Meio
Ambiente e Saúde nas Escolas; ou ainda de disciplinas que em suas ementas e/ou
programas

apresentaram

características

ambientais,

como

é

o

caso

de

Planejamento Educacional.
Isso já poderia identificar algum perfil de docentes que trabalham com a
dimensão ambiental inserida nas suas disciplinas, porém buscamos questionar o
conhecimento dos mesmos sobre as temáticas ambientais.
Assim, ao perguntarmos sobre o que os mesmos entendiam por Meio
Ambiente, obtivemos respostas diversas como mostra o gráfico a seguir:
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Gráfico 1 - Concepção de Meio Ambiente dos professores do CE/UFPB.
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De acordo com as correntes de concepções de Meio Ambiente (MA) de
Sauvé (2005), a maioria das respostas se deram dentro da Corrente Holística, que
tem como concepção de MA o Total, o Todo, O Ser; obtendo um enfoque mais
holístico, orgânico, intuitivo. Podemos identificar essas características em uma das
respostas que se apresenta:
Envolve tudo ao nosso redor. Tanto o meio construído, como o natural,
onde é possível incluir, em uma mesma unidade de análise, movimentos,
relações,

que

vem

da

natureza

e

das

sociedades

humanas.

(Socioambiental) (Professor E.)

Foi possível encontrar também respostas que se mostravam características
das concepções Naturalista, que apresenta como concepção a natureza, no intuito
de reconstruir uma ligação com a mesma: “Todo o ambiente sócio-natural onde
vivemos, seres humanos, animais e vegetais” (Professor K); Sistêmica, onde
envidencia uma análise e síntese para uma visão global, capaz de compreender as
realidades ambientais, tendo em vista decisões apropriadas: “O conjunto de
condições bióticas e abióticas, além das relações sociais, culturais. Neste contexto,
o homem é mais um elemento do meio, e por sua vez, interage com as condições
ambientais, sociais, etc...” (Professor F); Etnográfica, que tem como concepção o
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território, um lugar de identidade, uma relação da natureza com a cultura: “É o
espaço onde vivemos, construimos, elaboramos e reelaboramos cultura” (Professor
H); e ainda uma resposta que mostrava o meio ambiente como objeto de valores,
em uma concepção de corrente Moral/ética, como nos mostra a resposta a seguir:
“É o conjunto de condições naturais, disposições psicológicas, condições
sociais, determinações materiais e valores morais que influenciam a vida
dos organismos vivos e dos homens e mulheres”. (Professor B)

Através da descrição acima é verificado a especifidade da comprenssão dos
professores acerca do conceito de meio ambiente, e que se aproxima das definições
de Carvalho (2002), quando afirma que o meio ambiente deve ser compreendido de
uma forma holística, integrada e sistêmica”, constituindo-se

assim a idéia de

transversalidade do saber.
Em termos conceituais e técnicos, lembramos que de acordo com a resolução
CONAMA 306:2002: Meio Ambiente vem a ser o conjunto de condições, leis,
influências e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e
urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.
De acordo com as palavras de Reigota (1995), compreendemos que
muitas são as interpretações sobre o meio ambiente e por tal, o conceito de MA
torna-se difuso e diversificado, como também o conceito de EA, o que corrobora
para que as práticas pedagógicas dos professores envolvidos no processo
educativo, sejam muitas vezes influenciadas pelas suas representações e
concepções sobre meio ambiente.
No próximo gráfico, encontramos as respostas dos professores acerca de
como os mesmos enxergam a relação entre meio ambiente e educação.
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Gráfico 2 - Relação entre meio ambiente e educação para os professores do CE/UFPB
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Como descrito no gráfico acima, grande parcela dos docentes (36% ou cinco),
afirma

que

entre

educação

e

meio

ambiente

existe

uma

relação

de

interdependência, em que vemos transcrita nas falas: “Uma relação intrínseca,
inseparável (...); e “(...) relação intrínseca, já que se faz necessário se perceber
enquanto ser pertencente e responsável pelo meio em que se vive.” (Professor C)
Vemos também que em boa parte (36% ou cinco), encontramos a afirmação
de que esta relação (meio ambiente e educação) vem a ser um fio condutor. Onde
temos: “(...) fio condutor entre o homem, a sociedade e a natureza para a resolução
de problemas (...)”. (Professor E)
Ainda encontramos resposta que diz respeito a uma forma de sensibilização
(7% ou um), onde temos: “A educação atrelada ao meio ambiente pode melhorar e
proteger o planeta (...) sensibilizar (...)”. (Professor I)
E por fim como resultado (21% ou três), ainda foi citado pelos docentes que a
relação entre meio ambiente e educação perpassa por uma relação de diálogo entre
ambas as partes, como vemos na transcrição: “(...) relações dialógicas das mais
variadas aprendizagens se apresentam intrínsecas nestes dois campos do
conhecimento.” (Professor B)

59

Em relação ao disposto acima, observamos que a dialogicidade é a essência
da educação como prática da liberdade, como afirma Paulo Freire (2005). Que
salienta ainda o diálogo como um fenômeno humano;
Se nos revela como algo que já poderemos dizer ser ele mesmo: a palavra.
Mas, ao encontrarmos a palavra, na análise do diálogo, como algo mais que
um meio para que ele se faça, se nos impõe buscar, também seus
elementos constitutivos. (FREIRE, 2005, p.89)

Observamos ainda nas respostas, que em sua maioria, os professores
mesmo que inconscientes e não intencionados, estabelecem entre a educação e o
meio ambiente, uma relação de interdisciplinaridade e transversalidade, já que suas
respostas

apresentam

características

como

fio

condutor,

dialogicidade

e

interdependência. Loureiro (2006), afirma que para uma educação ambiental efetiva,
é importante uma atitude dialógico-dialética, que nos leve a um entendimento da
unidade sintética do movimento dinâmico da vida e da sociedade na história natural.
Perguntamos então aos professores, o que os mesmos entendiam por EA, já
que esperamos que esta última esteja inserida de forma transversal em suas
disciplinas. Para análise das respostas, utilizamos as categorias de EA já
mencionadas na metodologia, para identificar as características das concepções que
estes professores têm acerca da dimensão ambiental inserida na educação. O
gráfico a seguir nos revela o que os professores do curso de Pedagogia da UFPB,
Campus I entendem por Educação Ambiental:

60

Gráfico 3 - Concepção de Educação Ambiental dos professores do CE/UFPB.
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Percebemos que a maior parte dos professores ainda concebe a EA como um
ato de sensibilização. Segundo Abílio (2010), essa concepção se dá através de
processos de formação do indivíduo que busca a sensibilização quanto aos
problemas ambientais e utilização dos recursos ambientais de forma racional.
Podemos observar tais características na resposta:
“É uma educação voltada para a sensibilização da conservação e
preservação da vida no planeta Terra.” (Professor J)

Não podemos negar ou evitar que a EA se estabeleça também como
sensibilização ou conscientização através da educação em si, pois de fato a mesma
se concebe dessa forma. Porém, para além de uma educação que sensibiliza,
conscientiza e forma, a EA também se faz crítica, formando e reformulando
conceitos e cidadãos que se pretendem ecologicamente corretos, e também,
socialmente justos e politicamente atuantes, como nos remete Layrargues (2006).
Encontramos também em boa parte das respostas, afirmações de EA como
generalista, como podemos ver na transcrição: “Educação Ambiental é um processo
contínuo, que envolve os aspectos biológicos, econômicos, políticos, ecológicos,
sociais. Promotora de mudanças de comportamento, ela visa um meio à formação
de uma nova cidadania ambiental” (Professor C). Para Abílio (2010), essa
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concepção demonstra uma visão ampla e confusa sobre conteúdos e/ou atividades
de EA.
Encontramos ainda, uma concepção das quais é colocada de forma
completamente inversa pelos PCN, no caso, a de disciplina curricular. Como já
vimos antes, as orientações para a EA, é de que a mesma aconteça de forma
interdisciplinar e transversal, não acontecendo de forma específica como disciplina,
mas inserida em todos os níveis e modalidades de ensino. Podemos ver tal
característica na seguinte resposta:
“Uma disciplina/campo de pesquisa que se preocupa e investiga as
questões/problemas ambientais” (Professor F)

Essa concepção acontece de acordo com Abílio (2010), quando os diferentes
atores sociais associam a EA como uma disciplina curricular, ou “ensinar para o
ambiente”, etc. Meyer (1991) nos afirma que, ao considerar a EA como uma
disciplina, estamos contrariando o que a comunidade científica vem discutindo a
respeito desse assunto. O autor diz ainda que essa temática necessita de um
enfoque interdisciplinar em que estejam congregados profissionais de diversas áreas
do conhecimento. Em razão disso, a EA não pode ser limitada somente à escola e
tampouco, limitar-se a uma disciplina.
Dispomos ainda de respostas com concepções de uma EA voltada para o
Desenvolvimento Sustentável, isso ocorre através da promoção de valores que
mantenham os padrões de consumo dentro do limite das possibilidades ecológicas a
que todos podem, de modo razoável aspirar; minimizar impactos adversos sobre os
recursos naturais. Podemos constatar isso na resposta: “É o processo de
desenvolvimento de conceitos, atitudes e habilidades que vão contribuir para a
sobrevivência do planeta e da qualidade de vida dos que nele habitam” (Professor
A).
Dentre as respostas, ainda encontramos concepções como Atividade
resolutiva, onde se espera que a EA pode ou vá, contribuir para resolver os
problemas ambientais: “Processo em que se procura classificar conceitos,
sensibilizar os atores sociais em relação aos problemas ambientais, permitir que
estes contribuam para minimizar ou solucionar os problemas... etc...” (Professor E).
E ainda de caráter Sócio-Ambiental-Cultural, quando considera o Meio Social e o
Cultural inserido no Ambiente Natural; Processo de formação-informação e o
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desenvolvimento da consciência crítica sobre as questões ambientais com a
participação das comunidades na conservação e manutenção do equilíbrio
ambiental (ABÍLIO, 2010). Como vemos na resposta: “É uma das vertentes de um
processo educacional global, que propõe atitudes e práticas aos seres humanos em
suas relações com a cultura, a sociedade e o ambiente físico e biológico em que
está inserido” (Professor I).
Nesse contexto, podemos melhor finalizar essa discussão proposta na
questão acima parafraseando Reigota, que afirma:
Assim, a educação ambiental deve ser entendida como educação política,
no sentido de que ela reivindica e prepara os cidadãos para exigir justiça
social, cidadania nacional e planetária, autogestão e ética nas relações
sociais e com a natureza (REIGOTA, 1994, p. 10).

Foi proposto então que os professores apresentassem um conceito para
interdisciplinaridade e um para transversalidade. Obtivemos como respostas ao
conceito de:

a) Interdisciplinaridade :

Gráfico 4 - Conceito de Interdisciplinaridade para os professores do CE/UFPB.

17%

Integração entre as disciplinas
50%

Integração de conhecimentos
S/resposta

33%
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A interdisciplinaridade tem seu berço na Europa, e aqui no Brasil é objeto de
estudo desde a década de 1970, pode ser compreendida como um movimento que
pode ser entendido como uma quebra de paradigmas na educação. O que se
configura atualmente relativo a esse assunto no campo interdisciplinar, é uma junção
entre a interdisciplinaridade e a prática curricular, vemos, portanto, que existe uma
grande necessidade de investir-se em uma mudança curricular na formação do
professor, ultrapassando a fragmentação do conhecimento, contribuindo desta forma
para a formação de uma visão de caráter interdisciplinar. Segundo Japiassu (1971),
a interdisciplinaridade é um processo de intercomunicação entre as disciplinas. A
partir desta afirmação podemos analisar que a maioria dos professores, ou seja, o
correspondente a 50 % respondeu dentro das premissas conceituais sobre o
significado da interdisciplinaridade, ao afirmarem que esta seria uma integração
entre as disciplinas.
Temos como resposta evidente sobre essa concepção: “Interação entre
disciplinas na busca de um projeto comum entre estas. Parceria entre diferentes
campos de saberes...” (Professor A).
Ainda sobre o gráfico acima, o restante dos resultados nos aponta com um
total de 33%, respostas que afirmaram a interdisciplinaridade como a integração de
conhecimentos: “Articulação entre áreas do saber, para otimizar os processos de
ensinar e de aprender, visando à produção de um conhecimento qualitativamente
superior ao conhecimento restrito a uma área isolada” (Professor D). Entendemos
também essa concepção como sendo importante no processo educativo que se
pretende ambiental, já que para se alcançar a interdisciplinaridade, é preciso que
exista de fato uma integração entre os conhecimentos, ou ainda como afirma
Guimarães (1995), que objetive superar a fragmentação do conhecimento.
E por fim, 17% não responderam ou não souberam conceituar a questão
acima.
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b) Transversalidade:
Gráfico 5 - Conceitos de Transversalidade para os professores do CE/UFPB.
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O conceito de transversalidade surgiu a partir dos movimentos de renovação
pedagógica, quando os teóricos idealizaram que seria necessário redefinir o rumo do
que se entende por aprendizagem, e repensar também os conteúdos que se
ensinam aos alunos.
Mas, podemos notar que a pouco estamos nessa caminhada sobre essa nova
forma de pensar, sobre essa nova roupagem na maneira de se ensinar. Portanto, foi
com a elaboração da LDBEN de 1996, que foram definidos os PCN que trazem
consigo uma orientação para a aplicação da transversalidade. É então no âmbito
dos PCN, que a transversalidade se refere à possibilidade de nortear a prática
educativa, com o objetivo de aprender conhecimentos teoricamente sistematizados.
Aprender a partir do próprio cotidiano, vir a compreender as questões da vida real e
de sua transformação.
A transversalidade não se trata de um trabalho paralelo, mas sim de uma
metodologia voltada a temas, que podem ser observados a partir de diversos
campos do saber.
Assim notamos que, os PCN nos apresentaram os temas transversais e
consequentemente a transversalidade, apontando que uma nova forma de
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compreender e analisar a maneira como aprendemos é necessária, desta forma
surgiram eixos importantes, urgentes e presentes na vida cotidiana, os quais seriam:
Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Trabalho e Consumo, e
Pluralidade Cultural.
Temos, portanto, a transversalidade diferenciada da interdisciplinaridade, pois
a primeira se refere à dimensão da didática, e a segunda à abordagem
epistemológica dos objetos de conhecimento. Ou seja, se a interdisciplinaridade
questiona a visão compartimentada da realidade, visão essa em que o sistema
educacional teve sua base, mas que trabalha considerando as disciplinas, a
transversalidade diz respeito à abrangência dos diferentes objetos de conhecimento,
permitindo a alusão de conhecimentos construídos a partir da realidade dos alunos.
Temos então representado no gráfico, que a maioria dos docentes reconhece
a transversalidade como a própria descrição de uma das respostas afirma: “um tema
gerador destinado a todas as disciplinas (...) (Professor D), o que condiz com as
definições apresentadas. Essa parcela de professores representam 43%.
Em seguida 7% afirmaram que seria: “um tema comum ensinado de forma
integrada” (...). Ao que se refere a esse resultado, notamos uma certa confusão de
conceitos, pois de acordo com Morin (1999), a transversalidade é entendida como
esquemas cognitivos que cruzam as disciplinas, as vezes, ainda pode ser
compreendida como uma rede complexa em que permeiam a inter, poli e
transversalidade.
Como uma das características que se adequam à transversalidade,
encontramos também que 36% das respostas afirmam ser conteúdos presentes em
todos os campos, como vemos na transcrição: “São temas amplos que perpassam
várias áreas e níveis” (Professor F).
Compreendemos a partir destes resultados acerca da interdisciplinaridade e
transversalidade que ambos são conceitos amplos que muitas vezes são
confundidos ou até mesmo entendidos entre os próprios educadores com alguma
confusão, fato este que pudemos verificar nos resultados expostos.
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Ao perguntarmos como a EA pode ou como é trabalhada na disciplina dos
professores, tivemos dois tipos de resposta, de forma transversal (86% ou doze), ou
que não havia como trabalhar a EA na disciplina (14% ou dois).
Observamos que grande maioria dos professores entrevistados, afirmou
trabalhar em suas aulas a EA de forma transversal e contextualizada com sua
disciplina. Ao trabalhar com EA o professor deve focar a realidade do aluno. Além
de fomentar discussões a cerca dos temas que é vivenciado no cotidiano, procurar
desenvolver projetos sobre a realidade do educando, pois apenas desta maneira, o
aluno que amanhã será professor como é o caso da pesquisa em questão, se
sentirá agente do processo, e verificará que sua participação é importante, tendo
assim de certa forma compreendido a relevância do conhecimento para sua
formação.
De acordo com esse resultado, lembramos que a EA deve ser trabalhada de
forma transversal em todos os níveis de ensino, seja qual for sua área de estudo.
Nos resultados descritos, apenas uma pequena parcela afirmou que não há como
trabalhar a EA em sua disciplina. Onde observamos na fala: “Não podemos trabalhar
a EA em disciplinas que não contemplam a temática em nada” (Professor H).
Em contraposição a esse argumento, sabemos que naturalmente a EA já está
presente em todas as áreas de conhecimento, portanto, compreende-se aqui que a
EA é como atividade de vida de cada ser, ou parte integrante do meio ambiente.
Permitindo uma relação com a fala transcrita acima Reigota comenta:
A educação ambiental, como perspectiva educativa, pode estar presente em
todas as disciplinas, quando analisa temas que permitem enfocar as
relações entre a humanidade e o meio natural, e as relações sociais, sem
deixar de lado as suas especificidades (REIGOTA, 1994, p. 25).

Desta forma, observa-se segundo os PCN, que recomendam que os
educadores precisam conhecer mais amplamente os conceitos e os procedimentos
da área, para assim ter subsídios com o fim de abordá-los de maneira coerente e,
assim atingir os objetivos do ensino da educação ambiental, além de contribuir para
a formação necessária aos indivíduos atualmente.
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Buscamos então, saber se os professores analisados já haviam desenvolvido
algum projeto ou estudo na área ambiental, e se já, qual o nome e como se
desenvolveu o projeto e/ou estudo. Vemos no gráfico a seguir, a resposta dos
professores quanto aos que já desenvolveram algo:
Gráfico 6 - Professores do CE/UFPB que já desenvolveram projeto ou estudo na área
ambiental.
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Estes dados nos remetem a uma pergunta que contempla a necessidade de
obter a informação se as disciplinas do Curso de Pedagogia contemplam projetos
e/ou estudos na área de Educação Ambiental. Grande maioria (50% ou sete) como
mostra o gráfico acima, afirma que em algum momento de sua disciplina já
desenvolveu um projeto e/ou estudo na dimensão ambiental. Ainda temos como
parcela considerável, cerca de 36% (cinco), que responderam não a pergunta, e
14% (dois) que não responderam.
Entre os projetos e/ou estudos desenvolvidos pelos professores encontramos:
propostas educativas com artes; EA e formação de professores; EA e populações
tradicionais; EA no contexto da EJA (Educação de Jovens e Adultos); projetos
reciclagem de lixo; resíduos sólidos; e ainda em artigo publicado sobre educação e
transdisciplinaridade, revelando a diversidade na relação entre gênero e meio
ambiente.
Em suma, as respostas nos mostram que apenas disciplinas voltadas à
temática trabalham e/ou desenvolvem mais especificamente projetos ou assuntos
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relacionados à dimensão ambiental. Alguns professores ainda mencionaram que
apenas se deparam com essa temática quando é o caso de algum aluno solicitar
orientação para monografia voltada para a área, é o que identificamos na fala:
“Atualmente o tema é discutido a partir da orientação de (TCC) de alunos de
Pedagogia” (Professor G).
Assim notamos que a dimensão ambiental se encontra sendo pouco
trabalhada nas formas de projetos ou trabalhos. De acordo com os PCN, a forma
como os educadores devem trabalhar a temática EA se expressa da seguinte forma:
O trabalho com o tema meio ambiente deve ser desenvolvido visando-se
proporcionar aos alunos uma grande diversidade de experiências, e
ensinar-lhes formas de participação, para que possam ampliar a
consciência sobre as questões relativas ao meio ambiente e assumir de
forma independente e autônoma, atitudes e valores voltados à sua proteção
e melhoria. Como fazer? As especificidades são muitas para cada grupo,
cada região, e essas diferentes realidades deverão ser consideradas em
cada escola pelo professor, para que se possam selecionar os melhores
conteúdos, as melhores formas de se trabalhar a questão ambiental
(MEC,1997, p. 71)

Sendo assim, entendemos que as orientações didáticas são sugeridas de
forma a fornecerem suporte aos professores, e garantia para que os mesmos
venham a desenvolver trabalhos sobre o meio ambiente, abordando questões
significativas dentro da realidade em que os alunos já se encontram inseridos.
Diante do que já foi exposto sobre as concepções dos professores sobre meio
ambiente e educação ambiental, e também sobre projetos e/ou estudos
desenvolvidos em suas disciplinas, questionamos ainda quais temas ambientais já
foram trabalhados interdisciplinar ou transversalmente em suas aulas.
Dentre as respostas, as que mais encontramos foram o consumo e
desenvolvimento sustentável, assim como também água, lixo e poluição. Esses, são
temas bastante trabalhados nas escolas quando pensamos em educação ambiental.
Vemos como exemplo na transcrição:
“Lixo, água, poluição, o consumo sustentável e a relação entre o meio
ambiente e o homem”. (Professor B)

Encontramos também nas respostas dos professores, temas pertinentes à
uma educação ambiental crítica e intencionada, tais como: lixo eletrônico; Agenda
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21; preservação e conservação do meio ambiente; horta escolar; cuidado com a
cidade; aquecimento global; desertificação. Isso pode ser um reflexo da
disseminação da EA no ambiente escolar brasileiro como aponta Guimarães (2004),
em uma crescente inserção em resposta às expectativas que a sociedade projeta
sobre a escola. Ou nesse caso, a universidade.
Porém, ainda podemos encontrar respostas um tanto quanto confusas,
assimilando a EA a outros temas transversais, como DST (Doenças Sexualmente
Transmissíveis), ou a própria educação sexual em si, e ainda com uma alimentação
saudável, o que vem a fazer parte de outra relação, a saber, educação e saúde.
Isso se torna preocupante, no sentido de a EA está sendo relacionada à
práticas reducionistas, uma vez que se pretende crítica e complexa. Para
Guimarães:
Os professores, na maior parte das vezes, estão preocupados com a
degradação da natureza, mobilizam-se com empenho sincero para enfrentar
essa questão, mas as práticas resultantes, geralmente, são pouco eficazes
para atuar, de forma significativa, no processo de transformação da
realidade mais imediata com a qual estão lidando e, reciprocamente, com
uma realidade mais ampla (GUIMARÃES, 2004, p. 120).

Para compreender a visão dos professores do curso de Pedagogia da UFPB
– Campus I, sobre como eles veem o interesse dos alunos sobre a temática,
perguntamos se os mesmos identificavam nas suas aulas interesses por partes dos
alunos.
A maior parte dos professores respondeu que sim, o equivalente a 93%
(treze). Porém, algumas restrições foram observadas na fala dos professores,
quando afirmam: “Sim, muito embora não percebo ainda uma mudança de atitude.”;
“Sim, geralmente os alunos reconhecem a necessidade de tratar o tema, porém
percebo pouca atitude por parte deles.” (Professor E); vemos ainda influências que
são geradas pela midiatização da temática e urgência de abordagens políticas na
área, como observamos na fala: “Sim, hoje esse é um tema que sempre desperta
interesse. E quando se destaca alguma notícia, todos se envolvem com a
discussão...” (Professor J). Ou ainda de temas que são comumente associados e
restritos a EA, como: “Especificamente quando se trata da questão do lixo na
sociedade atual...” (Professor L).
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Percebemos assim, que segundo a visão dos professores, mesmo havendo
um interesse por parte dos alunos na temática ambiental, os mesmo ainda não estão
inteirados da complexidade da EA, ou não refletem o que realmente vem ser a EA.
Por fim, perguntamos aos professores se eles identificam a temática
ambiental inserida no programa das disciplinas que lecionam. Vejamos no gráfico as
respostas dos mesmos:

Gráfico 7 - Temática Ambiental inserida no programa das disciplinas.
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O presente gráfico nos mostra uma grande divisão de resultados, cerca de
29% afirmam sim possuir a temática ambiental inserida no programa de suas
disciplinas, mas ainda a mesma quantidade afirma não ter inserida a temática, e
mais 29% afirmam ter sim a inserção da temática de forma direta com a disciplina,
enquanto 14% afirmam ter de forma contextualizada.
Como um todo, em sua maioria, os professores reconhecem a educação
ambiental inserida nos programas das suas disciplinas. Ao que consta, já que
entendemos que estes programas são produzidos pelos próprios professores, é que,
os que não identificam a temática inserida, são os mesmos que afirmaram que a EA
não tem como ser trabalhada nas suas disciplinas.
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6.3 – ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS REALIZADOS COM OS ALUNOS

Assim como no questionário dos professores, buscamos no questionário dos
alunos, compreender as concepções de meio ambiente e educação ambiental tantos
dos alunos que estavam no início do curso, quanto os que já estavam perto de
concluir. Assim como também conceitos de interdisciplinaridade e transversalidade,
os temas que já observaram sendo trabalhados nas aulas e se já participaram de
projeto ou estudo na área. Consideramos como alunos iniciantes, aqueles que
cursavam até o quarto período, e como concluintes, os dos demais períodos do
curso, já que estes últimos poderiam estar desblocados, ou inseridos no curso
diurno que é composto por nove períodos.
Por início, buscamos identificar o que os alunos entendiam por Educação,
para conhecer se os mesmos reconheciam alguma característica que remetesse à
dimensão ambiental. Para análise das respostas, criamos categorias para identificar
os conceitos dos alunos, de forma que essas respostas se aproximassem de tais
categorias. Foram estas: Crescimento moral e intelectual; Ensinar e aprender;
Transmissão de conhecimentos; Formação da cidadania; Fenômeno social;
Comportamento; e Indefinido. Vejamos no gráfico a seguir, como se deram as
respostas:
Gráfico 8 - Definição de Educação segundo os alunos do curso de Pedagogia da UFPB.
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Observemos que a grande maioria – 32 associou suas respostas a uma
definição de Formação da cidadania, com características como processo de
formação do indivíduo para inserção na sociedade e construção da sua cidadania.
Podemos identificar isso na resposta a seguir: “É uma forma de ensinar, e formar
bons cidadãos para a sociedade, seguindo alguns métodos de ensinamentos”.
Podemos observar nos resultados também, que boa parte dos alunos, tanto
do início do curso quanto dos que estão concluindo, não conseguem definir
exatamente o que seria Educação. Isso acontece com expressões confusas ou mal
formuladas, como: a base de tudo, processo de instruir, a base da vida, ou ainda
declarando que não consegue realmente definir, como vemos na fala: “A educação
tem um campo muito amplo, por isso, para mim não consigo defini-lo”.
Há também os que enxergam a Educação de uma maneira mais tradicional,
como apenas transmissão de conhecimentos, até mesmo ampliando essa
concepção, pois alguns declararam poder ser concebida em ambiente escolar e/ou
não escolar. Essa concepção é colocada geralmente como um processo onde se
concebe ou é passado de professores para alunos os conhecimentos, ou até mesmo
através da sociedade. Observemos a resposta: “O conhecimento que nos é
repassado, desde que começamos a aprender, no decorrer das nossas vidas”.
Encontramos também respostas que consideram a Educação como o ato de
ensinar e aprender, colocando em foco que todo processo educativo se pressupõe
de atos dialógicos, onde não somente se ensina ou se aprende, mas esse processo
acontece de forma mútua. Vemos isso na resposta: “Educação engloba os
processos de ensinar e aprender. A educação é exercida nos diversos espaços de
convívio social”.
Dentre

as

respostas,

observamos

também,

aquelas

que

obtinham

concepções mais amplas de Educação, como um Fenômeno social. Essas
concepções geralmente são colocadas como um fenômeno, que acontece tanto nas
escolas, como em qualquer ambiente, onde se é transmitido e ao mesmo tempo
construído conhecimentos, valores, conceitos, saberes. Vemos como exemplo de
resposta com essa concepção na transcrição:
“Educação é tudo que adquirimos ao logo de nossas vidas e de modo mais
especializado (científico), dentro de ambientes escolares”.
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Encontramos também como respostas à definição de Educação, concepções
que estão ligadas a um crescimento moral e intelectual. São características dessa
concepção, uma educação que se volta para construir nos indivíduos valores morais
e desenvolvimento cognitivo. Quanto à essa concepção, observemos a fala: “Como
meio de adquirir conhecimentos que vão servir para crescimento moral e intelectual
do ser humano”.
Foi possível observar ainda nas respostas, características que identificam a
Educação como uma questão de comportamento dos indivíduos. Identificamos essa
concepção na resposta: “É algo que tem haver com o bom comportamento pessoal,
normalmente uma pessoa bem educada é uma pessoa bem comportada”.
Sobre Educação, consideramos o que nos coloca Brandão:
Não há uma forma única nem um único modelo de educação; a escola não
é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino
escolar não é a sua única prática e o professor profissional não é seu único
praticante (BRANDÃO, 1993, p. 9).

Vemos então a educação como um fenômeno social, que se estabelece não
somente na escola, e não somente transmitida pela figura do professor, mas
elaborada e construída a partir de todos os atores sociais.
Porém, em nenhuma das respostas pudemos observar características da
educação

como

um

campo

interdisciplinar

onde

se

pode

pensar

epistemologicamente sobre os vários saberes. O que acarretaria em uma abertura a
problematização e construção do trabalho com a dimensão ambiental.
Como foi feito aos professores, questionamos também os alunos sobre os
mesmos entendem por Meio Ambiente. Para análise, utilizamos também as
concepções de Meio Ambiente de Sauvé (2005). E diferente do que observamos nas
respostas dos professores, onde a concepção predominante foi a Corrente holística,
onde se concebe o Total, o Todo, O Ser, nas respostas dos alunos tantos dos
primeiros períodos, quanto dos últimos, obtivemos em sua grande maioria, a
Corrente Naturalista. Como observamos no gráfico a seguir:
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Gráfico 9 - Concepção de Meio Ambiente dos alunos do curso de Pedagogia da UFPB.
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Observamos através dos dados obtidos, que os alunos do curso de
Pedagogia, do início ao fim do curso, em sua maioria, obtêm uma concepção de MA
apenas como Natureza. Vemos isso transcrito na resposta de dos alunos, tanto do
início, quanto do fim do curso:
“Meio ambiente é a natureza e seus seres vivos”. (Início do curso)
“É o conjunto de seres vivos e ecossistemas”. (Início do curso)
“O meio ambiente está ligado a tudo o que nos cerca; água, ar, alimento,
solo, natureza, seres vivos, etc.”. (Final do curso)

Podemos observar ainda uma parte considerável de respostas que se
enquadram na Corrente etnográfica, levando em consideração o Território, um Lugar
de identidade entre natureza e cultura. Verificamos isso nas respostas: “É o meio
que vivemos, que compreende o homem, a sua relação com os outros homens e
com a natureza, e tudo que a compõe”. (Início do curso) Ou ainda: “É o espaço
físico, seja natural ou não, que nos relacionamos. Nesta relação, nos fazemos
enquanto seres humanos, mas, também modificamos o meio ambiente”. (Final do
curso)
Percebemos então, que do início para o final do curso, a concepção de MA
considerado como a natureza não foi ampliada. E ainda podemos observar que esta
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é uma concepção que vem de tempos anteriores e permanece da mesma forma. Em
estudo anterior, Abílio, Oliveira Júnior e Souza, considerando também a concepção
dos alunos do curso de Pedagogia da UFPB sobre MA, constataram que: “A visão
de Meio Ambiente como lugar para viver e como natureza são respostas constantes
ao longo das turmas de pedagogia...” (ABÍLIO; OLIVEIRA JÚNIOR; & SOUZA 2010,
p. 141)
Essa parece ser uma concepção reducionista do que vem a ser o meio
ambiente, já que para Grispun (2008), é ressaltado que é necessário estender o
significado de meio ambiente natural ao significado de meio ambiente social,
ampliando-se cuidados com o meio ambiente e ao meio social, contemplando
valores de vida cidadã, que incluem saúde, sexualidade, família, trabalho, ciência e
tecnologia, cultura, linguagens, etc.
Questionamos também como os alunos enxergam a relação entre Meio
Ambiente e Educação. Diferente das respostas dos professores que nos remeteram
a características como: interdependência, fio condutor, relação de dialogicidade; nos
questionários dos alunos, tanto dos primeiros quanto dos últimos períodos, vimos
que estas características se apresentaram de forma efêmera, predominando quase
em sua totalidade, características que remetiam a uma forma de sensibilização,
conscientização dos indivíduos para conservação e preservação da natureza.
Podemos observar essas concepções nas respostas a seguir:
“Devemos educar as pessoas à preservar o meio ambiente evitando a
poluição e suas consequências: aquecimento global, efeito estufa, afim de
proteger o planeta Terra”.
“A educação ajuda na conscientização das pessoas com respeito à
preservação do meio ambiente, e a conhece-lo”.
“O meio ambiente só vai sobreviver, se educarmos as nossas sociedades a
se conscientizar de que devemos, cuidar de nossa natureza com carinho,
plantar árvores, preservar os rios, não jogar lixo nos lugares indevidos”.

Notemos que as características das respostas dos professores que
evidenciavam um caráter interdisciplinar e transversal na relação entre MA e
Educação, não são encontradas nas respostas dos alunos, colocando a EA mais
uma vez com aspectos reducionistas, já encontrados nas respostas sobre o conceito
de Meio Ambiente. Loureiro nos aponta que:
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São construções que partem de premissas frágeis, que resultam em
dicotomias falsas e que precisam ser superadas em busca de um
posicionamento paradigmático complexo, dialético e crítico, que nos leve a
um entendimento da unidade sintética do movimento dinâmico da vida e da
sociedade na história natural (LOUREIRO, 2006, P. 118).

Perguntamos então, o que os alunos entendiam por EA. Como na análise das
respostas dos professores, utilizamos as categorias de EA de Abílio (2010).
Observemos as respostas dos alunos no gráfico a seguir:
Gráfico 10 - Concepção de Educação Ambiental dos alunos do curso de Pedagogia da
UFPB.
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Diferente dos professores que tiveram em sua maioria a concepção de
Sensibilização, os alunos, tanto do início quanto do término do curso, se mostraram
obter uma concepção da EA como Conscientização, como observamos no gráfico.
Para Abílio (2010), essa concepção entende a EA como processos de formação do
indivíduo crítico e reflexivo e que busca a conscientização quanto aos problemas
ambientais e utilização dos recursos ambientais de forma racional. Vemos como
exemplos dessa concepção:
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“Uma educação voltada para um olhar sobre uma perspectiva crítica em
torno da problemática ambiental”. (Primeiros períodos)
“Entendo que serve para aprendermos a ter cuidados com o nosso meio
ambiente, para conscientizar-nos”. (Primeiros períodos)
“Temos que ter consciência de nossa vida de hoje, e respeitar a natureza”.
(Últimos períodos)

Percebemos ainda, que dentre as respostas de todos os alunos, encontramos
a percepção de Preservação atrelada à EA, como vemos na transcrição: “Educação
ambiental seria aquela educação especializada em preservar o meio ambiente”.
Abílio (2010) mostra que a EA é enxergada dessa forma, quando valoriza “em
excesso” o processo de preservação dos recursos naturais (manutenção dos
recursos naturais intocáveis ou para as gerações futuras).
Percebemos novamente que a mesma visão reducionista da temática
ambiental revelada na concepção de meio ambiente, se faz presente sobre o
entendimento

da

EA,

atrelando a

mesma

a

características

somente

de

conscientização dos indivíduos e preservação da natureza. O que também pode ser
visto no estudo já realizado por Abílio, Oliveira Júnior e Souza (2010), que
identificaram a visão conservacionista dos alunos do curso. Fica a ressalva de que
em nenhuma das respostas encontramos a concepção de que a EA seria apenas
uma dimensão da educação, não se tornando diferente dela, logo, tem as mesmas
características e pressupostos. Quanto a isso, Lima nos indica:
(...) a educação ambiental exige uma postura crítica e um corpo de
conhecimento produzido a partir de uma reflexão sobre a realidade
vivenciada. Sendo uma proposta essencialmente comunitária, materializase através de uma prática cujo objetivo maior é a promoção de um
comportamento adequado à proteção ambiental. Comporta uma concepção
desalienante, porquanto pressupõe ações voltadas para o surgimento de
novos valores, onde a participação é um princípio fundamental (LIMA 1984,
p. 54).

Propomos também aos alunos que apresentassem um conceito para
interdisciplinaridade e um para transversalidade, como realizado com
professores. Observemos os gráficos 11 e 12 abaixo:

os
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Gráfico 11 - Conceitos de Interdisciplinaridade para os alunos do curso de Pedagogia da
UFPB.
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Gráfico 12 - Conceitos de Transversalidade para os alunos do curso de Pedagogia da
UFPB.
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No que diz respeito à Interdisciplinaridade, podemos observar que as
respostas ficaram mediadas entre uma integração entre as disciplinas, e os que não
sabiam responder ao conceito, mais uma vez para todos os alunos. Essa concepção
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de integração entre temas que podem ser trabalhados por mais de uma disciplina foi
observado também na resposta dos professores, e podemos constatar na fala: “Os
pontos que ligam uma disciplina a outra para entrarem numa mesma discussão”; ou
ainda “É um tema que pode ser abordado em várias disciplinas com o mesmo
conteúdo”.
Observamos assim, através do estudo realizado por Abílio, Oliveira Júnior e
Souza

(2010),

onde

foi

evidenciado

que

as

respostas

desconexas

são

predominantes, que ainda permanecem dessa forma, uma vez que quase metade
dos alunos não soube responder.
Quanto à Transversalidade, vemos que o número de alunos que não têm
conceito formado sobre a mesma, é ainda maior. Praticamente 80% dos alunos não
conseguiram conceituar o tema posto em discussão.
Nesse ponto, o nosso estudo se mostra com resultados diferentes dos
expostos pelo estudo de Abílio, Oliveira Júnior e Souza (2010), onde demonstram
que a maioria apresentou uma conceituação coerente. Porém, foi possível também
encontrar algumas respostas onde demonstravam segurança quanto ao conceito de
transversalidade. Vemos isso na transcrição:
“São temas que levam condições de discussões que podem ser trabalhados
relacionados a vários conteúdos”.

Encontramos nos PCN, que “a inclusão dos temas implica a necessidade de
um trabalho sistemático, contínuo no decorrer de toda a escolaridade, o que
possibilitará um tratamento cada vez mais profundo...” (BRASIL, 1998, p. 28)
A transversalidade e a interdisciplinaridade então são modos de trabalhar os
diversos conhecimentos, visando uma reintegração de dimensões isoladas pelo
tratamento disciplinar. Partindo então para uma visão mais ampla da realidade, que
por muitas vezes, se coloca fragmentada.
Percebemos assim, que os alunos do curso de Pedagogia, em sua maioria,
não conseguem definir a interdisciplinaridade e a transversalidade. O que se torna
um dado preocupante, uma vez que esses, para além da dimensão ambiental, são
ações pedagógicas incorporadas de um verdadeiro espírito reflexivo, e que se
pretende crítico, aberto à cooperação e intermediação dos saberes.
Em sequência, perguntamos em qual nível os alunos identificavam a
Educação Ambiental trabalhada durante as disciplinas estudadas. Foram utilizados
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quatro indicadores para as respostas, a saber, frequentemente, usualmente,
esporadicamente e nunca. Podemos observar as respostas no quadro a seguir:
Quadro 7 - Indicadores de trabalho da EA no curso de Pedagogia da UFPB.
INDICADORES
PRIMEIROS PERÍODOS
ÚLTIMOS PERÍODOS
Frequentemente
3%
2%
Usualmente
25%
17%
Esporadicamente
37%
49%
Nunca
35%
32%

Nos primeiros períodos os alunos afirmaram através de 37% dos
questionários que esporadicamente a EA é trabalhada durante as disciplinas. 35%
afirmaram nunca reconhecer a EA trabalhada em alguma disciplina. 25% disseram
que usualmente a Educação Ambiental é trabalhada nas disciplinas do curso e, por
fim apenas 3% afirmaram que a EA é frequentemente abordada nas disciplinas.
Em se tratando dos alunos concluintes, as respostas também demonstraram
resultado semelhante, mas de uma forma mais explícita. Uma expressiva parte dos
alunos dos últimos períodos que responderam aos questionários afirmou que
esporadicamente a EA vem sendo trabalhada durante as disciplinas oferecidas no
curso, em sintonia com essa realidade ainda tivemos 32% afirmando que nunca
observou a EA ser trabalhada. Em contrapartida apenas 17% afirmou que a EA é
trabalhada usualmente, e 2% afirmou ser trabalhada frequentemente.
Com base nesses resultados, notamos que existe uma discrepância entre
estes, e os resultados dos professores, quando 86% dos mesmos afirmam trabalhar
a EA de forma transversal nas suas disciplinas. Para Guimarães:
Quanto mais esforços forem percebidos como um movimento coletivo e
quanto mais forem articulados como uma ação conjunta, maior será a
sinergia resultante. Efetivar a articulação desses feixes estruturantes por
meio de ações conjuntas (projetos de pesquisa, produções editoriais
coletivas, associações científicas etc.), e da viabilização de espaços de
debate (como encontros, seminários, redes de educadores ambientais etc.),
é um importante passo para o fortalecimento desse movimento
(GUIMARÃES, 2000, p. 24)

Percebemos então pela própria visão dos alunos do curso de Pedagogia da
UFPB, o quanto esta dimensão transversal da educação tem se apresentado
ausente no âmbito das discussões pedagógicas.
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Para melhor compreendermos a real situação da abordagem da dimensão
ambiental inserida no Curso de Pedagogia, objetivamos de forma mais especifica
reconhecer quais os temas que os alunos observam ser trabalhados.
Dentre grande parte das respostas como um todo, foi possível identificar que
os alunos só observam a temática ambiental na própria disciplina optativa, que é
Educação Ambiental. Vemos isso na resposta: “Em educação ambiental, no quarto
período”. Ou ainda, somente na disciplina Ensino de Ciências, como vemos nas
respostas:
“Algumas questões foram discutidas apenas na disciplina de Ensino de
Ciências, abordando a fauna, flora e a sustentabilidade de forma pontual”.
“Neste curso, temas ambientais só foram vistos ao ser ministrada a
disciplina Ensino de Ciências, que eu me recorde”.
“A professora de ciências fez uma explanação, trabalhando reciclagem,
poluição, etc.”.

Apareceram ainda por algumas vezes, alguns temas que os alunos colocaram
como trabalhados em algumas disciplinas. Lembrando que no discurso dos próprios,
estes, se apresentaram nas disciplinas Educação Ambiental e Ensino de Ciências.
Mostramos no gráfico a seguir, os temas trabalhados e o número de vezes que
estes aparecem.
Gráfico 13: Temas ambientais trabalhados no curso de Pedagogia da UFPB.
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Observamos que a maioria das vezes em que os alunos colocam temas
trabalhados, aparecem os mais comuns vistos nas práticas educativas ambientais,
que são: reciclagem, poluição, lixo e desmatamento. Vemos ainda que boa parte dos
estudantes declararam não ter visto nenhum tema ambiental trabalhado nas
disciplinas do curso, o que se intercala com o percentual de respostas sobre nunca
identificarem a EA inserida nas aulas. Mais uma vez, entendemos que a EA tem sido
trabalhada de forma reducionista, não ampliando sua prática a um discurso mais
complexo, político, questionador, investigativo da realidade socioambiental. Para
Guimarães, chega-se ao seguinte encaminhamento:
... à necessidade de porpor-se uma Educação Ambiental crítica que aponte
para as transformações da sociedade em direção a novos paradigmas de
justiça social e qualidade ambiental. Encaminhamento que se revela
inadiável até porque, inerente ao atual projeto societário – e a seu serviço -,
efetiva-se uma abordagem conservadora de EA. Abordagem que, quanto
não aparente e diretamente comprometida com esse modele, é, no mínimo,
pouco questionadora dele (GUIMARÃES, 2000, p. 28).

Perguntamos então se os alunos já tinham participado de algum projeto ou
estudo na área ambiental no curso de Pedagogia, e se já, ou se houve o interesse,
de onde surgiu a influência para isso.
Quase todas as respostas se apresentaram em branco, ou apenas com a
palavra “não”. Tivemos apenas três respostas dos últimos períodos que declararam
já ter participado de projeto ou estudo, as quais foram:
“Sim, trabalho de observação no local onde moro, relacionado à degradação
ambiental”.
“Sim. Uma oficina que elaboramos sobre reciclagem de garrafas”.
“Já. Na fiscalização sobre uma casa de show chamada ‘o bosque’, levamos
a importância sobre determinados aspectos ambientais e conseguimos um
retorno do proprietário da casa”.

Entre as influências sobre os alunos para esses estudos ou projetos,
apresentam-se a própria Universidade, através de professores, e estudos realizados
na disciplina Educação Ambiental. Vemos assim mais uma vez, a temática ambiental
sendo realizada disciplinarmente ou em áreas afins. O que prejudica o caráter
interdisciplinar e transversal proposto pelos PCN à mesma.
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Por fim, questionamos se os alunos identificam a temática ambiental inserida
no Projeto Político Pedagógico do curso, ou ainda nas ementas das disciplinas. Os
resultados são demonstrados no gráfico abaixo:
Gráfico 14 - Inserção da temática ambiental no PPP do curso de Pedagogia da UFPB e
ementas das disciplinas.
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Vemos nos resultados que em nenhum momento foi citado o PPP do curso de
Pedagogia, e que dentre as ementas que os alunos observam a temática ambiental,
apareceram somente nas disciplinas Corpo, Ambiente e Educação e Educação
Ambiental. Boa parte ainda também revelou não ter visto a temática em nenhum
momento. Constatamos mais uma vez, pela visão dos alunos, que a temática
ambiental está trelada às disciplinas afins. E que, não houve uma progressão no que
diz respeito ao conhecimento da dimensão ambiental inserida na educação.
Esses dados nos remete uma formação do pedagogo que concebe uma visão
conservadora e reducionista. Quanto a isso, Guimarães nos aponta:
“Por que os professores não conseguem ir além de uma proposta de
educação, que venho denominando de conservadora, mesmo quando
sensibilizados e motivados a inserir a dimensão ambiental em suas práticas
educativas, é o que me mobiliza, em um movimento coletivo de
questionamento das práticas escolares dominantes. Isso, para pensar um
novo fazer pedagógico voltado para a transformação, a criação e a
construção de um novo mundo que seja ambientalmente (em sua
concepção plena) sustentável”. (GUIMARÃES 2004, p. 120)
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7 – [IN]CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendendo que a dimensão ambiental é algo que se mostra latente na
sociedade pós-moderna, e que esta, se apresentou diante de novos paradigmas
científicos e sociológicos advindos da crise do sistema planetário de consumo e
utilização dos recursos, esta se torna influente em uma estreita relação com a
educação. E para tanto, pretende-se crítica e reflexiva quanto ao seu processo e sua
práxis, partindo do pressuposto que quando inserida na educação, por abranger um
campo teórico-filosófico-ideológico, se mostra capaz de romper com visões
reducionistas e fragmentações dos saberes e conhecimentos.
Para além de uma educação escolar, a educação ambiental se tornou foco
das discussões políticas e pedagógicas enquanto instrumento de transformação da
sociedade, de conscientização acerca da problemática, de sensibilização sobre a
crise socioambiental existente, de reconhecimento da necessidade de se pensar em
modos de vida capazes de comportar o consumo de maneira consciente a fim de
que as gerações futuras possam também usufruir de tais benefícios, reconhecendo
a importância do uso dos recursos e energias de maneira sustentável.
Essa educação que se pretende inserida na dimensão ambiental, se faz
solícita quanto à formação inicial dos educadores. Pois através destes, conscientes
e fundamentados em práticas educativas significativas, é que se poderá conceber
uma sociedade crítica e reflexiva sobre a problemática socioambiental. Assim,
buscamos verificar como a temática ambiental está inserida na formação inicial dos
pedagogos da Universidade Federal da Paraíba – Campus I.
Ao analisarmos o Projeto Político Pedagógico do curso, podemos constatar
que o mesmo apresenta de maneira simplificada o eixo norteador transversal Meio
Ambiente. Que poucas são as características contidas no mesmo que revelam a
dimensão ambiental, evidenciando mais características das quais fazem parte da
Educação Ambiental, como pluralismo de concepções, justiça social, qualidade de
vida, diferentes formas de pensar e atuar sobre a realidade e a complexidade.
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Quanto aos componentes curriculares do curso, encontramos uma disciplina
que contempla a dimensão ambiental, intitulada Corpo, Ambiente e Educação, e
uma disciplina optativa chamada Educação Ambiental. Vemos assim, uma
incoerência com os Parâmetros Curriculares Nacionais, quando afirmam que esta
não deve se apresentar como disciplina, mas de forma interdisciplinar e transversal.
E ainda analisando o ementário desses componentes curriculares, pudemos
encontrar de forma clara, porém ínfima, a temática inserida em algumas disciplinas
do curso. Dessa forma, estabelecendo parceria com as orientações dos PCN’s na
busca da construção de educadores que se pretendem inserida nas diversas
dimensões da educação.
Quando analisado o questionário dos professores, foi possível constatar que
os mesmos conseguem obter uma boa concepção do que vem a ser meio ambiente,
e que os mesmos veem a relação entre este último e a educação como uma questão
dialógica e de interdependência, o que evidencia o caráter interdisciplinar e
transversal da relação. Porém, quando questionados sobre como entendiam a
educação ambiental, a maioria se mostrou perceber como uma forma de
sensibilização, o que evidencia uma concepção reducionista da EA, não
estabelecendo a mesma como um ato político, crítico, reflexivo.
No entanto, quando foram feitas as mesmas perguntas aos alunos do curso,
podemos observar que os mesmos, em sua maioria, concebiam o meio ambiente
como algo relacionado estritamente à natureza. Que veem a relação entre meio
ambiente e educação como uma forma de sensibilização e conscientização dos
indivíduos a favor da preservação da natureza. E que entendem a educação
ambiental como uma forma de conscientização e preservação. Percebemos assim,
que diferente de uma visão mais sólida dos professores, os alunos ainda enxergam
as relações educacionais e ambientais, como algo restrito à consciência de que é
preciso preservar a natureza.
Ao questionar sobre interdisciplinaridade e transversalidade, os mesmos
professores apresentaram conceitos conexos e concisos sobre os temas,
apresentando segurança e conhecimento sobre o campo. Porém, ao questionar os
alunos, vemos que os mesmos, tanto do início do curso quanto do final, não
conseguem estabelecer profundidade sobre os temas, onde em sua maioria não
conseguiram definir os temas. Isso revela um despreparo para a prática educativa
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inserida na dimensão ambiental, já que esta se faz solícita quanto aos temas
abordados.
Ao perguntar aos professores como a temática é trabalhada nas suas
disciplinas, a grande maioria respondeu de forma transversal, no entanto, quando
perguntamos aos alunos em qual nível eles percebem a temática inserida nas aulas,
mais de 70% do total dos alunos afirmaram que esporadicamente ou nunca viram a
dimensão inserida no contexto didático.
Procurando então descobrir o envolvimento dos professores e alunos em
projetos e estudos na área, questionou-se aos professores se já desenvolveram
algo, 50% destes afirmaram já ter realizado algum trabalho envolvendo a dimensão
ambiental. Porém, na resposta dos alunos destaca-se que apenas três alunos
responderam já ter visto algum tema ambiental trabalhado nas aulas, e ainda, que
estes foram apresentados na disciplina Ensino de Ciências, ou ainda na própria
disciplina Educação Ambiental.
É possível ver também que os temas apresentados tanto pelos professores
quanto pelos alunos, como os que são trabalhados em sala de aula, se restringem a
poluição, desmatamento, água, lixo, preservação da natureza. O que mais uma vez,
demonstra um caráter reducionista da educação ambiental, não explorando outras
dimensões da mesma, como a política, a social, a investigativa, a emancipadora,
com conceitos como justiça social, relações de gênero, desenvolvimento e/ou
crescimento, currículo e transversalidade, etc.
E por fim, quando questionados como os professores e alunos veem a
temática ambiental inserida nas ementas e/ou programas das disciplinas,
observamos que mais da metade dos professores afirmou estar presente de forma
direta ou contextualizada, enquanto os alunos concluíram que não percebem essa
inserção, a não ser pelas próprias disciplinas Educação Ambiental e Corpo,
Ambiente e Educação.
Conclui-se assim que, mesmo os professores questionados já percebendo de
certa forma a dimensão ambiental inserida na educação, colocando isto de forma
transversal e relacionada à interdisciplinaridade, de fato, esta, vem sendo pouco
encontrada no âmbito das discussões curriculares, evidenciando que a relação entre
currículo e os temas transversais ainda encontra-se pouco efetivado no curso de
Pedagogia da UFPB.
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Nota-se também que os alunos encontram-se aquém das discussões e da
problemática ambiental, não percebendo esta sendo desenvolvida pelo curso, nem
pelos professores em sua maioria, revelando que a formação inicial dos pedagogos
se mostra pouco inserida na transversalidade dos temas ambientais, e da reflexão
crítica e reflexiva da educação ambiental.
Contudo, é preciso reafirmar a certeza de que esta caminhada encontra-se
em passos de fundamentação e efetivação de práticas educativas reflexivas, de que
a preocupação com a formação inicial dos educadores vem sendo cada vez mais
observada no âmbito das discussões políticas e pedagógicas do nosso país, e de
que estas começam a ser observadas e inseridas nas ações educativas escolares e
não escolares.
Espera-se assim que esse estudo contribua para a fomentação da discussão,
preocupação e investigação quanto à educação ambiental inserida na formação
inicial de educadores, e também, para novos estudos sobre a inserção da temática
na formação inicial dos pedagogos da UFPB.
Que o campo do discurso e do processo de construção do Projeto Político
Pedagógico do curso em questão, possa oferecer a discussão e aprofundamento
dos temas transversais, e que estes, incluindo-se a EA, possam ser debatidas e
aprofundadas entre o corpo docente e discente, assim como também de todos
quanto envolvidos na construção do mesmo.
Pretende-se ainda que, para dentro da sala de aula, possa haver mais
possibilidades de construção do saber e da dimensão ambiental no planejamento
das aulas, dos planos de curso, dos debates acadêmicos, e que, estes, não se
limitem ao reducionismo e pragmatismo dos quais estamos costumados a ver. Mas
que avance na reflexão e conhecimento de todos os aspectos que norteiam a crise
socioambiental existente.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO
AMBIENTE
A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DO PEDAGOGO: a dimensão
ambiental no curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da UFPB – João
Pessoa.
Theóffillo da silva Lopes¹ e Francisco José Pegado Abílio².
1. Aluno do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio
Ambiente da Universidade Federal da Paraíba. E-mail: theolopes@hotmail.com2. Orientador e professor do Departamento de Metodologia
da Educação/UFPB. E-mail: chicopegado@hotmail.com
QUESTIONÁRIO PARA O(A) PROFESSOR(A)
Formação e titulação profissional:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
1 -Há quantos anos você leciona? Que disciplina(s) você leciona?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2 - No seu ponto de vista, o que vem a ser Meio Ambiente?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3 - Que relação você enxerga entre Meio Ambiente e Educação?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4 – O que você entende por Educação Ambiental?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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5 - Você poderia apresentar um conceito para:
(a) Interdisciplinaridade
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(b) Transversalidade
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6 – Como a Educação Ambiental pode ser (ou como é) trabalhada na sua
disciplina?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7 – Você já desenvolveu algum projeto ou estudo na área ambiental? Se já, qual o
nome e como se desenvolveu o projeto e/ou estudo?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8 – Quais temas ambientais já foram trabalhados interdisciplinar ou
transversalmente em suas aulas?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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9 – Você identifica nas suas aulas interesse por parte dos alunos pela temática
ambiental?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10 – Você identifica a temática ambiental inserida no programa da(s) disciplinas que
você leciona?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO
AMBIENTE
A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DO PEDAGOGO: a dimensão
ambiental no curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da UFPB – João
Pessoa.
Theóffillo da silva Lopes¹ e Francisco José Pegado Abílio².
1. Aluno do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio
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da Educação/UFPB. E-mail: chicopegado@hotmail.com
QUESTIONÁRIO PARA O(A) ALUNO(A)
Período que está cursando: ______________________
1 -Como você define Educação?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2- No seu ponto de vista, o que vem a ser Meio Ambiente?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3 - Que relação você enxerga entre Meio Ambiente e Educação?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4 – O que você entende por Educação Ambiental?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

97

5- Você poderia apresentar um conceito para:
(a) Interdisciplinaridade
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(b) Transversalidade
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6 – Você identifica a Educação Ambiental trabalhada durante as disciplinas
estudadas em qual nível?
( ) Frequentemente;
( ) Usualmente;
( ) Esporadicamente;
( ) Nunca.

7 – Quais os temas ambientais que você já observou sendo trabalhados no curso?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8 – Você já participou de algum projeto ou estudo na área ambiental no curso de
Pedagogia? Se já, comente.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9 – Se já participou de algum projeto ou estudo, ou se tem interesse na área, de
onde surgiu a influência para isso?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10 – Você identifica a temática ambiental inserida no Projeto Político Pedagógico do
curso, ou nas ementas das disciplinas?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ANEXOS
ANEXO A – PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA
ANEXO B – PROGRAMA DA DISCIPLINA FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO II
ANEXO C – PROGRAMA DA DISCIPLINA SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO II
ANEXO D – PROGRAMA DA DISCIPLINA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I
ANEXO E – PROGRAMA DA DISCIPLINA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II
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CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA
Identificação: Curso de Graduação em Pedagogia
Modalidade: Licenciatura em Pedagogia (Magistério em Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal e em
outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.
Áreas de aprofundamento: Magistério em Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial
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Regime acadêmico: Créditos
Tempo para integralização curricular – Diurno: mínimo 08 (oito) e máximo 12 (doze) períodos letivos
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Parecer CNE/CP 05/2005
Resolução 34/2004 CONSEPE/UFPB
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1. APRESENTAÇÃO
No propósito de alimentar a sua prática acadêmica, as Universidades têm percebido a necessidade de desenvolver reflexões, tanto quanto possível, nos seus
diversos Cursos, de modo a reafirmar/rever, através de seus currículos, os princípios político-pedagógicos que dão suporte às iniciativas educativas a serem implementadas.
Nesse contexto, o presente Projeto Político-Pedagógico (PPP) do Curso de Pedagogia, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Campus I – João Pessoa – foi
concebido e elaborado a partir da compilação do conjunto de leitura crítica de documentos e informações sobre as mudanças das diretrizes que norteiam os princípios teóricos
e metodológicos da prática educativa e da reflexão sobre a formação e o fazer do pedagogo, considerando o seu compromisso social, sem perder de vista a conjuntura
contemporânea.
O debate sobre as possibilidades de reformulações na estrutura dos cursos de formação de professores, em especial da Pedagogia, tem envolvido, nos últimos 15 anos,
o conjunto dos educadores e das instituições de ensino superior em consonância com alguns movimentos de educadores, como ANFOPE e FORUMDIR.
Nesse sentido, vários cursos de Pedagogia têm orientado suas reformulações no sentido de tomar a docência como base de sua formação, respaldados nas
transformações por que passa a escola fundamental e na superação da dicotomia professor versus especialista e formação de quem pensa versus formação de quem faz. Isso
tem criado novas exigências no mundo do trabalho para os pedagogos e impulsionado a que os Cursos de Pedagogia busquem outras estruturas organizativas.
Finalmente, é importante ressaltar que este Projeto Político-Pedagógico não é um documento definitivo, ao contrário, tem um caráter dinâmico, possibilitando mudanças
que estejam sempre de acordo com os interesses e necessidades de uma sociedade justa e igualitária.
2. O CONTEXTO DO CURSO DE PEDAGOGIA
2.1 Caracterização da Instituição
A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), ex-Universidade da Paraíba, criada pela Lei Estadual Nº 1.366, de 02 de dezembro de 1955, e federalizada pela Lei Nº
3.835 de 13 de dezembro de 1960, é uma instituição autárquica, de regime especial, de ensino pesquisa e extensão, vinculada ao Ministério de Educação, com sede e foro na
cidade de João Pessoa e atuação em todo Estado da Paraíba.

•
Em seu processo evolutivo, a UFPB passou por várias etapas diferenciadas. Até 2002, estava distribuída em sete campi: Campus I (João Pessoa), Campus II
(Campina Grande), Campus III (Areia), Campus IV (Bananeiras), Campus V (Cajazeiras), Campus VI (Sousa) e Campus VII (Patos). Atualmente, após criação da
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), que abrangeu os Campi II, V e VI, compõe-se de três campi:Campus de João Pessoa, Campus de Areia e
Campus de Bananeiras. O Campus I é composto de sete Centros, entre eles o Centro de Educação (CE), criado pelo Parecer Nº 6.710/78 – CFE, homologado por
despacho do ExmºSr. Ministro da Educação e Cultura ( Processo Nº 241.921/78) e publicado no Diário Oficial da União de 20 de novembro de 1978, teve seu
Regimento aprovado conforme Resolução Nº 72/79 de 23.02.79 na Reunião do CONSEPE de 14.02.79.

•
•
•
•
•

O CE desenvolve trabalhos de pesquisa, ensino e extensão, em todos os níveis e modalidades, visando à formação do educador reflexivo, crítico e ativo para atuar
como agente transformador, possibilitando a educação inicial e continuada, para atender as demandas advindas da comunidade acadêmica e da sociedade em geral,
de modo a:
possibilitar condições para produção científica relativa ao Ensino, Pesquisa e Extensão nos três segmentos: professores, servidores técnico-administrativos e
alunos;
produzir e socializar o conhecimento acadêmico e outras manifestações culturais;
subsidiar as reflexões pedagógicas no âmbito do CE e da Universidade;
implementar ações de fortalecimento dos processos políticos formais e informais;
estimular a reflexão crítica e intervenção nas políticas públicas em educação.

2.2 História do Curso
Curso de graduação em Pedagogia, pertencente ao CE, Campus I da UFPB, foi criado pela Lei Estadual Nº 341 de 01.09.49, autorizado pelo Decreto Nº 30.909 de
27.05.52 e reconhecido pelo Decreto Presidencial Nº 38.146 de 25.10.55, vinculado inicialmente a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que em 1969 passou a ser
denominada Faculdade de Educação. Após sua extinção, em 1976, passou a integrar o Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) e, desde sua desvinculação em abril de
1979, tornou-se o Centro de Educação.
No seu currículo original o Curso funcionava em sistema de créditos, com uma carga horária mínima de 2.355 (duas mil trezentos e cinqüenta e cinco) horas-aula,
equivalente a 149 (cento e quarenta e nove) créditos, e formava o Especialista em Educação: o Administrador Escolar, o Orientador Educacional e o Supervisor Escolar.
A necessidade de redefinição do Curso remonta aos anos 70, quando adquiriu um caráter mais dinâmico e orgânico com os debates sobre a formação do educador na
década de 80. Segundo orientações emanadas da Comissão Estadual dos Cursos de Formação do Educador, professores do Centro de Educação constituíram a Comissão
Interna de Reformulação do Curso de Pedagogia que, no período de 18 de maio a 12 de julho de 1984, coordenou os estudos e discussões sobre a reformulação desse curso,
intensificados devido à greve dos docentes das Universidades Federais Autárquicas.
Desse processo resultou uma “proposta preliminar” de Reformulação do Curso, contendo os seguintes aspectos:

•
•

adoção dos princípios gerais constantes do Documento Final do Encontro Nacional de Belo Horizonte (1983);

•

criação, no Curso de Pedagogia, de “áreas de concentração” tais como Educação de Adultos, Educação Especial, Formação para o Magistério (Pré-Escolar, Ensino
Normal/Ensino de 1º grau - 1ª a 4ª séries), Educação Rural.

constatação da necessidade de aprofundamento dos estudos e análises sobre as atuais habilitações, feitos por docentes do Centro de Educação e alunos do
Curso de Pedagogia, bem como por profissionais que já atuavam no sistema de ensino;

Depois de encontros, discussões e debates em diferentes grupos de trabalho, algumas considerações, abaixo registradas, foram evidenciadas:
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•

o exercício da função de Administrados Escolar estava sendo subordinado a interesses políticos partidários e a práticas clientelísticas que transformaram este
exercício em cargo de confiança dos governantes. Isto se chocava, frontalmente, com as aspirações democráticas, no sentido de que o administrador devesse ser
um profissional da estrita confiança da comunidade escolar (alunos, pais e professores). Embora se reconheça que o processo de democratização da escola não
se esgota na simples escolha dos dirigentes, é evidente que as fortes ingerências político-partidárias existentes feriam a autonomia da instituição escolar, como
instância suficientemente capaz e responsável para escolher internamente, no âmbito da instituição educacional, àqueles que deverão administrar as unidades
escolares.

•

os alunos habilitados na área de Administração Escolar, em sua maioria, não estavam no exercício da função, visto que a habilitação não era considerada para o
preenchimento desses cargos. Isto significava que a existência desta habilitação não garantia, via de regra, o exercício da função administrativa, seja em nível de
escola, seja em nível de outras instâncias da administração da educação. Diante do exposto, propôs-se uma desativação temporária da habilitação Administração
Escolar, garantindo, entretanto, o oferecimento desta habilitação a todos os alunos matriculados no curso, até o momento da aprovação de uma nova proposta
curricular pelos órgãos competentes.

Foi, também, proposta uma revisão no Currículo do Curso de Pedagogia, quanto à formação do Supervisor, evidenciando que esta deveria partir, essencialmente, de
um referencial teórico fecundo e emergente da realidade brasileira, que pudesse respaldar uma prática de Supervisão Educacional e caracterizar um novo tipo de Supervisor,
que tivesse como compromisso básico uma educação que melhor atendesse às reais necessidades da população.
Quanto à formação do Orientador, em síntese, a proposta se pautou na crítica às atividades desenvolvidas pelo Orientador Educacional e à sua formação, destacando-se
a falta de: definição do tipo de profissional a ser formado e de integração entre as instituições de ensino superior que trabalhavam com a formação de Pedagogos/Orientadores
Educacionais. Foram feitas, também, críticas relativas à fragmentação na formação do Educador/Orientador Educacional, à desarticulação entre as disciplinas do tronco
comum do Curso de Pedagogia e da Habilitação Orientação Educacional, e à defasagem entre a formação ministrada aos Educadores/Orientadores Educacionais e a realidade
da escola brasileira e, particularmente, paraibana. Neste sentido, a proposta defendia que o orientador deveria ser o profissional que, atuando no processo educativo, se
identificasse como mediador entre a organização do trabalho escolar e o trabalho docente e dos demais profissionais da escola, de modo a garantir as condições favoráveis à
consecução dos objetivos da educação escolar. Embora priorizasse o trabalho do Orientador Educacional na Escola, a proposta abria a perspectiva de atuação desse
profissional em outras instituições não escolares. Baseado nessas propostas foi realizada uma experiência sem alterações na estrutura curricular vigente, buscando propiciar a
vivência de um trabalho integrado e coerente com objetivos gerais do projeto de Reformulação de Curso de Pedagogia, do qual resultassem subsídios mais consistentes para a
reestruturação global do curso. Essa experiência aconteceu no período de 1985 a 1988, que foi desenvolvida, voluntariamente, por professores e alunos ingressantes nos
períodos 84.2 e 85.1, nos turnos diurnos o noturno. A escolha desses alunos se deveu ao fato deles estarem ingressando nas disciplinas específicas do curso, o que propiciava
vivenciá-las, desde o início, segundo pressupostos teórico-metodológicos presentes em uma concepção dialética do processo educativo e em uma práxis
transformadora.
Tendo em vista os objetivos do Projeto de Reformulação do Curso de Pedagogia, assim como a avaliação dos resultados obtidos na experiência, foram sugeridas as
seguintes alterações curriculares: implantação do regime anual, maior duração do curso noturno, redimensionamento da experiência de magistério, criação de Seminário sobre
Realidade Educacional Brasileira (como tentativa de operacionalização da base comum nacional para as licenciaturas), criação da disciplina Organização do Trabalho
Intelectual e redefinição das seguintes disciplinas: Estágio Supervisionado, Filosofia da Educação, História da Educação, Economia da Educação, Psicologia da Educação,
Estatística Aplicada à Educação, Estudo de Problemas Brasileiros. Além disso, surgiu a necessidade de criação de “áreas de concentração”, definidas a partir dos pressupostos
político-pedagógicos que nortearam o projeto de Reformulação do Curso. Tal necessidade se evidenciava, também, nas tendências majoritárias do Movimento Nacional e
Estadual de Reformulação dos Cursos de Formação do Educador, na medida em que essas áreas eram pensadas como “formas de atendimento, pelas IES, de necessidades
sociais, o que implicaria numa formação do educador definida a partir da preocupação com a destinação social do Curso de Pedagogia” (Comissão Estadual, 1984: 6). Com a
reformulação, foram mantidas a Supervisão Escolar e a Orientação Educacional, como área de aprofundamento.Além desta, foram criadas mais três áreas de aprofundamento:
Magistério do Ensino Normal, Magistério em Educação Especial, Magistério em Educação de Jovens e Adultos.
A criação da área de Magistério em Educação Especial foi considerada fundamental pelos docentes considerando que, no Estado da Paraíba onde as escolas públicas
registraram um percentual significativo de “alunos especiais”, era necessário que os professores da rede pública encontrassem um espaço formativo que os preparassem para
identificar e lidar com os estes alunos.
A criação da área de Magistério do Ensino Normal se caracterizou pela ampliação do campo de atuação dos que optaram por esta habilitação, de modo a formar, ao
mesmo tempo, professores das matérias pedagógicas do 2º grau e das séries iniciais da escolarização, dando novo enfoque à habilitação que preparava docentes apenas para as
Escolas Normais. Seu intento foi o de superar as principais falhas do Curso de Pedagogia, apontadas nos inúmeros debates e sessões de estudo realizados: formação, apenas,
de técnicos (especialistas); descompromisso com a formação do professor; descaso em relação às séries iniciais do ensino de 1º grau; ausência de vinculação entre teoria e
prática e alheamento do processo educativo e do processo de ensino-aprendizagem do contexto sócio-econômico e político em que ocorrem.
A criação da área de aprofundamento em Educação de Jovens e Adultos, por sua vez, considerou a necessidade de o Curso de Pedagogia levar em conta as prioridades
relativas ao grau de pertinência social que assumia a educação de jovens e adultos face às exigências colocadas pelo processo de transformação social, bem como de contribuir
para que o adulto fosse encarado como sujeito histórico deste processo. Também foi levada em conta a carência de agentes e técnicos educacionais com formação específica
para intervir no campo da educação de adultos, correlacionada com a urgência de atendimento de uma demanda crescente, manifesta através de instituições, grupos e
organizações – promotores de programas, projetos e/ou experiências com adultos, vinculados tanto ao Estado como à Sociedade Civil. No tocante à Paraíba, esta problemática
assumiu uma relevância ainda maior, tendo em vista o trabalho desenvolvimento de experiências educativas com adultos vinculada à consolidação dos movimentos populares
no campo e na cidade.
A função do educador foi definida a partir de prioridades formuladas em termos de assessoria e docência na área de educação de jovens e adultos, sendo elas:
planejamento, assessoria e avaliação de programas, projetos e experiências na área, vinculadas a processos formais de escolarização e a processos não formais de práticas
alternativas; assumir a docência de disciplinas específicas da área; contribuir qualitativamente para o estudo crítico dos diferentes tipos de práticas de educação de adultos,
bem como para a produção/sistematização do conhecimento oriundo dessas práticas e para a definição de políticas pertinente às necessidades da educação de adultos.
O projeto previa, no cronograma inicialmente definido, a elaboração de uma nova proposta curricular para o curso até o final do primeiro semestre letivo de 1986, visto
que os alunos da Experiência Piloto deveriam optar pelas habilitações profissionais no início de 1987. Além disto, o segundo semestre deveria ser dedicado a uma ampla
discussão dessa proposta no Centro de Educação, visando à sua posterior aprovação pelas instâncias competentes (Colegiado do Curso, Conselho de Centro e Conselho
Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão), a fim de que fosse implantada, em caráter experimental, no inicio de 1987.
A impossibilidade de conclusão e apreciação, naquele momento, de uma proposta global para o curso, favoreceu, de um lado o amadurecimento de questões polêmicas
e a posterior superação de alguns impasses. Mas pode, por outro lado, ser debitada a dificuldades que, pela sua natureza e conteúdo diversos, mereciam ser registradas no
histórico do processo de reformulação do Curso de Pedagogia do Centro de Educação.
Como se pode perceber, as deficiências e problemas do Curso vinham sendo analisados há muitos anos, através de iniciativas das Coordenações do Curso e/ou do seu
Colegiado, tendo resultado numa proposta concreta - e global - de redefinição do mencionado Curso apenas em 1996.
2.3 Situação Atual do Curso
O Curso de Pedagogia, absorvendo anos de anseios e trabalho da comunidade universitária, teve seu Currículo reestruturado e regimentado pela Resolução Nº 13/96 do
CONSEPE, passando a conferir o grau de Licenciado em Pedagogia também para o Magistério em Educação Infantil e Ensino Fundamental. O curso oferece 04 (quatro) áreas
de aprofundamento que o aluno deverá cursar no último período. São elas: Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Normal, Magistério em Educação Especial,
Magistério em Educação de Jovens e Adultos e Supervisão Escolar e Orientação Educacional. O Curso funciona em regime seriado semestral, com uma carga horária de
3.000 (três mil) horas-aula e com a duração mínima de quatro anos e meio no turno diurno e cinco anos e meio no noturno. Atuando nos três turnos, o Curso de Pedagogia
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conta atualmente com cerca de 1.200 (mil e duzentos) alunos matriculados e 112 professores lotados nos três departamentos do Centro de Educação: Departamentos de
Habilitações Pedagógicas (DHP), Departamento de Metodologia da Educação (DME) e Departamento de Fundamentação da Educação (DFE).
A Licenciatura Plena em Pedagogia objetiva:

•
•
•

contribuir para a formação da consciência crítica dos futuros profissionais da educação;
avançar na construção de uma teoria geral da educação;
contribuir para a formação de profissionais que tenham condições de assumir a docência no campo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e coordenar
experiências pedagógicas em educação formal e não formal.

Para concluir o Curso, o aluno optará por cursar, no último semestre, uma das quatro áreas de aprofundamento anteriormente mencionadas.
Acompanhando a dinâmica das mudanças sociais e educacionais, a Coordenação do Curso de Pedagogia, em sintonia com a PRG (Pró-Reitoria de Graduação), tem, nos
últimos anos, se responsabilizado, através de uma Comissão composta por alunos, professores e demais segmentos representativos dos educadores do CE, pelas discussões que
dão base à criação de um novo Projeto Político-Pedagógico. Depois de efetivada a reformulação de seu Projeto original, datada de 1996, que atendia aos pressupostos teóricos
metodológicos até então construídos, as reflexões oriundas do contexto histórico cotidiano acadêmico apontam para uma forte exigência de mudança que transcende alterações
puramente formais.
Deste modo, o Curso de Pedagogia ora proposto é o resultado conseqüente de uma construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico da comunidade dos docentes,
discentes e funcionários do Centro de Educação num processo de avaliação contínua e tomada de consciência da importância dessa tarefa educativa.
Para dar início a essa tarefa, foram considerados os aspectos legais da política educacional em vigor, bem como as normas vigentes da universidade, compatibilizandoos ao desafio da formação de um pedagogo que seja capaz de pensar, decidir, planejar e executar as atividades educacionais em várias instâncias e níveis. O processo de
discussão foi ainda subsidiado pelo amplo debate nacional que vem sendo produzido ao longo das últimas décadas pelos educadores brasileiros, através de entidades
representativas dos docentes, a exemplo da ANFOPE, ANPED, CEDES, FORUNDIR e ANDES. Desses debates decorreram os princípios fundamentais que norteiam a base
comum nacional para a formação dos profissionais da educação, quais sejam: formação sólida, relação teoria/prática, trabalho coletivo interdisciplinar.
O desafio educacional, tendo em vista o avanço científico e tecnológico, exige dos educadores uma reavaliação crítica das relações educação, ciência e tecnologia,
aumentando, assim, a responsabilidade dos profissionais da educação, em geral, e dos pedagogos, em particular. A valorização profissional dos educadores está no rol das
preocupações das universidades públicas diante do quadro atual e da própria função social desse profissional como núcleo gerador de conhecimento e enriquecimento cultural.
Nesse contexto, o Curso de Pedagogia, como integrante dos cursos de licenciatura da UFPB, tem assumido o compromisso de construir o seu Projeto PolíticoPedagógico, uma vez que este tema vem sendo objeto de reflexão tanto no âmbito da própria UFPB como nas discussões internas do Centro de Educação. Além das reflexões
desenvolvidas, em diversos momentos, pela Comissão de Reformulação, várias pesquisa foram encaminhadas junto aos alunos com o objetivo de acompanhamento e
avaliação do curso servindo de base para o desencadeamento do processo de reformulação do novo Projeto Político Pedagógico, neste momento.
2.4 Base Legal do Curso

•
•
•
•

LDB 9394/1996
Parecer CNE/CP 05/2005
Resolução 34/2004 CONSEPE/UFPB
Resolução CNE/CP N.º 1, DE 15 DE MAIO DE 2006 – Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia.

3. JUSTIFICATIVA
A Universidade compreendida como local dinâmico de saberes, espaço de diálogo, busca permanente de sintonia com nossos tempos, atenta às mudanças e renovações,
como também impulsionada pelas necessidades educacionais da realidade circundante, não pode se eximir de seu compromisso com os projetos que buscam a melhoria da
educação.
A realidade educacional das redes de ensino público do Estado da Paraíba tem apresentado um quadro preocupante: um número razoável de professores sem curso
superior que está em pleno exercício de sua profissão, principalmente nas redes públicas de ensino.
A Lei nº 9.394/96 – LDB, em suas disposições transitórias, art. 87 parágrafo 4º que preconiza que no prazo de dez anos “somente serão admitidos professores
habilitados em nível superior (...)”; e um alto índice de retenção nas séries iniciais do ensino fundamental. Tal artigo, vem ao encontro da realidade educacional.
É sabido que diversos são os determinantes que favorecem a deterioração da qualidade da educação ofertada nas escolas públicas e que, muitos deles, estão
diretamente ligados às relações sociais e econômicas as quais está submetida a grande parte da população. Essa é uma constatação que não pode levar ao imobilismo dos que
fazem a educação, pelo contrário, o sistema educacional deve buscar, sem perder de vista a globalidade e as circunstâncias, desenvolver ações peculiares que orientem novas
práticas educativas. Para isso, torna-se necessário que as Universidades, enquanto parte desse sistema, participarem de forma crítica, exercendo sua função social de conquista
e vivência da cidadania dos integrantes da sociedade que se quer democrática.
Esse desafio, presente, sobretudo nos cursos de formação de professores, une-se à necessidade de esses cursos articularem a formação aos aspectos inovadores que se
apresentam no mundo contemporâneo. No caso específico do pedagogo, ele deve atuar em espaços escolares e não escolares na docência, gestão educacional e
produção/difusão do conhecimento científico e tecnológico no campo educacional.
Para isso, urge superar a visão dicotômica, em que de um lado se coloca a teoria e de outro a prática, historicamente presente no processo ensino-aprendizagem, sendo
fundamental uma concepção de currículo que leve em conta as experiências vivenciadas no âmbito educacional, de modo a proporcionar aos alunos a reflexão e a otimização
de sua prática profissional. Desse modo, a educação superior possibilitará a formação do pedagogo capaz de atuar nos processos sociais e criar alternativas com potencial para
enfrentar as problemáticas que emergem do mundo atual.
4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O Projeto Político-Pedagógico (PPP) perpassa a história da educação brasileira. Falar do mesmo não é uma novidade para os profissionais de educação, principalmente
para os pedagogos. Segundo Veiga (1998), o Projeto Político-Pedagógico tem sido o objeto de estudos para professores, pesquisadores e instituições educacionais em nível
nacional, estadual e municipal, em busca da melhoria da qualidade do ensino. Para a autora:
O projeto político pedagógico, ao se constituir em processo democrático, preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os
conflitos, buscando eliminar as relações competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizado da burocracia que permeia as
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relações no interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do trabalho que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão (1998, p.13-14).
Dentro das novas concepções orientadas pelos processos de globalização, a política educacional a partir dos anos de 1990 imprimiu várias alterações na legislação do
Sistema de Ensino, entre elas a LDB 9.394/96, as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil o Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, Médio e Superior, as
Resoluções para os Cursos Seqüenciais e para os Institutos Superiores de Educação, etc. Além de instituir os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s do Ensino
Fundamental e Ensino Médio), Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos e mecanismos de
avaliação como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Exame Nacional de Cursos de Graduação (Provão).
Na atual LDB, considerando suas contradições, o PPP está assegurado no título IV, nos seguintes artigos:
Art. 12: Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino terão a incumbência de:
I- elaborar e executar sua proposta pedagógica; (...)
VII- informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e rendimento dos alunos, bem como sobre as execuções de sua proposta pedagógica.
Art. 13: Os docentes incumbir-se-ão de:
I- participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
II- elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.
Art. 14: Os sistemas de ensino definirão as normas e a gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes
princípios:
I- participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola.
A partir de encontros promovidos por entidades representativas de profissionais da área de formação de professores – FORUMDIR, ANFOPE – iniciou-se o processo
de discussão acerca das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de Pedagogia.
O contexto histórico tem mostrado que os cursos de formação de professores, mais especificamente o Curso de Pedagogia, têm sua estrutura curricular regulamentada
por diferentes e consecutivas legislações. Esta prática reveladora da descontinuidade e da indefinição em relação à formação do profissional da educação vem orientando,
através dos anos, os debates, as polêmicas e as discussões dos educadores. A UFPB, no intuito de oferecer um profissional da educação capaz de interagir com as finalidades
da educação e do ensino neste início de século, embora entenda o inacabamento e/ou a indefinição do perfil do pedagogo, pelos diferentes movimentos governamentais e não
governamentais, propõe-se a contribuir ativamente com essa discussão, por meio da formulação de uma proposta de formação desse profissional através do Curso de
Pedagogia, em nível superior.
Partimos do entendimento de que a Universidade, inserida nesse novo cenário social em que a principal característica é o acúmulo da informação, é formadora de parte
razoável de pesquisadores e profissionais que integram as instituições e o mercado de trabalho. Sendo assim, não pode desconsiderar que os recentes e intensos impactos
sócio-econômicos e culturais que velozmente se propagam e afetam em diferentes graus a rotina de todos os segmentos sociais, tem também conseqüências na educação e na
formação do profissional, em especial, o da educação.
O papel da Universidade, relacionado à formação profissional, necessita, portanto, de uma redefinição que possibilite acompanhar a sociedade e que defina os
contornos do exercício profissional contemporâneo, entendendo a formação em nível superior como tarefa que se realiza ao mesmo tempo em que acontece as inovações. A
decorrência normal desse processo exige não só o domínio do saber, mas dos seus modos de produção, de modo a criar condições necessárias para o permanente processo
educativo.
As transformações construídas na prática dos “movimentos nacionais” dos educadores e pesquisadores vêm buscando responder as mudanças pelas quais passam à
escola e dirige-se ainda para a compreensão e tentativa de recuperação da dicotomia professores versus especialistas, teoria versus prática.
A discussão sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais orienta para o fortalecimento da identidade dos cursos de formação de professores, tendo a docência como base
comum de formação de todo educador, da teoria e da prática como unidade indissociável na formação do profissional para o ensino fundamental. Almeja-se para a formação
do profissional da educação, que ele tenha domínio do conteúdo e a compreensão crítica daquilo que ensina e faz; conheça as novas tecnologias e que as utilize acordo com o
projeto político de emancipação das classes menos privilegiadas; tenha na sua formação uma especificidade que contribua para o trabalho coletivo e interdisciplinar na escola;
e tenha a compreensão das relações entre a escola e a sociedade.
Para que isso se efetive, faz-se necessário uma sólida fundamentação teórica em torno das questões da prática educativa e, concomitantemente, um tempo significativo
para a vivência e construção de novas práticas, de modo que o aluno vincule-se às diferentes realidades, não como mero observador, mas como sujeito, co-responsável com os
demais sujeitos das práticas em questão.
Um curso comprometido com uma educação assim concebida insere-se no debate da sociedade para poder refletir, adequadamente, sobre os problemas específicos da
região, enquanto conseqüência de um movimento social maior. É necessário tratar da produção pedagógica como prática dos homens, em que o conteúdo pedagógico é
determinado pelo conteúdo social e vice-versa.
As considerações anteriormente delineadas levam a definição dos seguintes princípios que atendem a uma abordagem pluralista da educação, partindo da
interdisciplinaridade implícita no processo educativo:

•

Princípio sócio-histórico do conhecimento, entendendo o conhecimento como produto da construção histórica do ser humano, que nas suas interações o
constrói e reconstrói, conforme suas necessidades.

•

Princípio de uma concepção de sociedade com maior justiça social, o que pressupõe melhor qualidade de vida, por meio de diferentes formas de pensar e atuar
sobre a realidade, que se apresenta de modo multifacetado, plural e complexo.

•

Princípio da compreensão das diferenças, formadora da sociedade brasileira. As diferenças de etnia, gênero, classe etc. que dão origem a diferentes modos de
organização da vida, valores e crenças apresenta-se para a educação como um desafio interessante e contribuidor, de forma que é impossível desconhecê-lo e
ignorá-lo.

•

Princípio da compreensão da pesquisa como processo educativo, enquanto fio condutor e elemento aglutinador dos demais componentes curriculares,
constituindo-se em elemento articulador entre teoria/prática.
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•

Princípio da compreensão da práxis, enquanto unidade teoria-prática.
O Curso de Pedagogia do presente e do futuro terá de ser aberto à dinâmica social e atento às mudanças que ocorrerem no processo histórico, visando a uma
permanente avaliação curricular por parte dos professores, alunos e comunidade escolar a partir da concepção de que o currículo não é algo pronto e imutável,
e, sim, um contínuo processo de construção participativa baseada na investigação e prática coletivas.

5. OBJETIVOS DO CURSO
O Curso de Licenciatura em Pedagogia tem como objetivo à formação de professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do
Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, na Educação de Jovens e Adultos, e/ou na Educação Profissional na área de serviços e apoio
escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.
As atividades docentes também compreendem participação na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando:

o
o
o

planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor da Educação;
planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e experiências educativas não-escolares;
-produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo educacional, em contextos escolares e não-escolares.
6. PERFIL PROFISSIONAL
O perfil do graduado em Pedagogia deverá contemplar consistente formação teórica, diversidade de conhecimentos e de práticas, que se articulam ao longo
do curso. Dessa forma, o perfil do egresso do curso Pedagogia contempla o seguinte:

o
o
o
o

o curso de Pedagogia trata do campo teórico-investigativo da educação, do ensino, de aprendizagens e do trabalho pedagógico que se realiza na
práxis social;
a docência compreende atividades pedagógicas inerentes a processos de ensino e de aprendizagens, além daquelas próprias da gestão dos processos
educativos em ambientes escolares e não-escolares, como também na produção e disseminação de conhecimentos da área da educação;
os processos de ensinar e de aprender dão-se, em meios ambiental-ecológicos, em duplo sentido, isto é, tanto professoras(es) como alunas(os)
ensinam e aprendem, uns com os outros;
o professor é agente de (re)educação das relações sociais e étnico-raciais, de redimensionamentos das funções pedagógicas e de gestão da escola.

7. COMPETÊNCIAS, ATITUDES e HABILIDADES
O egresso do Curso de Pedagogia deverá estar apto a:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, equânime, igualitária;
compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a contribuir, para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física,
psicológica, intelectual, social;
fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de
escolarização na idade própria;
trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em
diversos níveis e modalidades do processo educativo;
reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, emocionais e afetivas dos educandos nas suas relações individuais e
coletivas;
aplicar modos de ensinar diferentes linguagens, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, Educação Física, de forma
interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano, particularmente de crianças;
relacionar as linguagens dos meios de comunicação aplicadas à educação, nos processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das
tecnologias de informação e comunicação adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas;
promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a família e a comunidade;
identificar problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, com vistas a
contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras;
demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais,
classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras;
desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área educacional e as demais áreas do conhecimento;
participar da gestão das instituições em que atuem enquanto estudantes e profissionais, contribuindo para elaboração, implementação, coordenação,
acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico;
participar da gestão das instituições em que atuem planejando, executando, acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em
ambientes escolares e não-escolares;
realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: sobre seus alunos e alunas e a realidade sociocultural em que estes desenvolvem
suas experiências não-escolares, sobre processos de ensinar e de aprender, em diferentes meios ambiental/ecológicos; sobre propostas curriculares;
e sobre a organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas;
utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de conhecimentos pedagógicos e científicos;
estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras determinações legais que lhe caiba implantar, executar, avaliar e encaminhar o
resultado de sua avaliação às instâncias competentes.

No caso dos professores indígenas e de professores que venham a atuar em escolas indígenas, dada a particularidade das populações com que trabalham, das
situações em que atuam, sem excluir o acima explicitado, deverão:
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o

promover diálogo entre conhecimentos, valores, modos de vida, orientações filosóficas, políticas e religiosas próprias à cultura do povo indígena junto
a quem atuam e os provenientes da sociedade majoritária;
o atuar como agentes interculturais, com vistas a valorização e o estudo de temas indígenas relevantes.
Essas mesmas orientações se aplicam à formação de professores para escolas de remanescentes de quilombos ou que se caracterizem por receber populações
de etnias e culturas específicas.
8. CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL
O campo de atuação do licenciado em Pedagogia deve ser composto pelas seguintes dimensões

o
o

o

docência na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nas disciplinas pedagógicas do curso de Ensino Médio na modalidade Normal,
na Educação de Jovens e Adultos, assim como em Educação Profissional, na área de serviços e apoio escolar, além de em outras áreas nas quais
conhecimentos pedagógicos sejam previstos;
gestão educacional, entendida numa perspectiva democrática, que integre as diversas atuações e funções do trabalho pedagógico e de processos
educativos escolares e não-escolares, especialmente no que se refere ao planejamento, à administração, à coordenação, ao acompanhamento, à
avaliação de planos e de projetos pedagógicos, bem como análise, formulação, implementação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas e
institucionais na área de educação;
produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico do campo educacional.

9. COMPOSIÇÃO CURRICULAR
A dinâmica curricular do Curso de Pedagogia se constituirá da formação docente enriquecida por atividades integradoras, privilegiando, portanto, conteúdos
que favoreçam a compreensão do contexto histórico e sócio-cultural necessários à reflexão crítica sobre a educação e a sociedade.
O curso tem como eixos básicos a relação teoria e prática na integração do saber e do fazer, em que a pesquisa e a prática pedagógica se constituem
elementos condutores e integradores de outros componentes curriculares.
Visando assegurar a intencionalidade do trabalho pedagógico, a interdisciplinaridade e a flexibilidade, a estrutura curricular privilegia “o fazer e o pensar”
cotidiano, através das atividades integradoras e das práticas pedagógicas desenvolvidas.
O curso de Pedagogia oferecerá formação para o exercício integrado e indissociável da docência, da gestão dos processos educativos escolares e nãoescolares, da produção e difusão o conhecimento científico e tecnológico do campo educacional.
Sendo a docência a base da formação oferecida, os seus egressos recebem o grau de Licenciados (as) em Pedagogia, com o qual fazem jus a atuar como
docentes na Educação Infantil; nos anos iniciais do Ensino Fundamental; em disciplinas pedagógicas dos cursos de nível médio, na modalidade Normal; na
Educação de Jovens e Adultos e na Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras em que disciplinas pedagógicas estejam previstas, no
planejamento, execução e avaliação de programas e projetos pedagógicos em sistemas e unidades de ensino, e em ambientes não-escolares.
A definição da carga horária do curso considerou, sobretudo, a evidente complexidade de sua configuração, que se traduz na multi-referencialidade dos
estudos que engloba, bem como na formação para o exercício integrado e indissociável da docência, da gestão dos processos educativos escolares e não-escolares,
da produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico do campo educacional. Em face do objetivo atribuído ao curso de graduação em Pedagogia e ao
perfil do egresso, a sua carga horária será de no mínimo 3.210 horas de efetivo trabalho acadêmico, com a seguinte distribuição:

o

o
o
o

1.680 horas dedicadas aos conteúdos básicos profissionais atividades formativas como assistência a aulas, realização de seminários, participação na
realização de pesquisas, consultas a bibliotecas e centros de documentação, visitas a instituições educacionais e culturais, atividades práticas de
diferente natureza, participação em grupos cooperativos de estudos. Contemplando também, às 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado em
Educação Infantil, Ensino Fundamental (séries iniciais), Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, e na Gestão Educacional;
1140 horas de conteúdos complementares obrigatórios, envolvendo atividades teóricas e práticas, além dos Seminários que ocorrerão no final de
cada período letivo;
120 horas de conteúdos complementares optativos, possibilitando a complementação de áreas de interesse do aluno;
270 horas de conteúdos complementares flexíveis, em áreas específicas de interesse dos alunos, através da participação em Projetos de Iniciação a
Docência, de Iniciação Científica, de Extensão, de Monitoria; participação em Eventos Científicos com apresentação de Trabalhos e outros definidos e
aprovados pelo Colegiado do Curso.

Os estudantes desenvolverão seus estudos mediante:

o

o
o

o

disciplinas, seminários e atividades de natureza predominantemente teórica que farão a introdução e o aprofundamento de estudos, entre outros,
sobre teorias educacionais, situando processos de aprender e ensinar historicamente e em diferentes realidades socioculturais e institucionais que
proporcionem fundamentos para a prática pedagógica, a orientação e apoio a estudantes, gestão e avaliação de projetos educacionais, de instituições
e de políticas públicas de Educação;
práticas de docência e gestão educacional que ensejem aos graduandos a observação e acompanhamento, a participação no planejamento, na
execução e na avaliação de aprendizagem, do ensino, de projetos pedagógicos, tanto em escolas como em outros ambientes educativos;
atividades complementares envolvendo o planejamento e o desenvolvimento progressivo do Trabalho de Curso, atividades de monitoria, de iniciação
científica e de extensão, diretamente orientadas por membro do corpo docente da instituição de educação superior decorrentes ou articuladas às
disciplinas, áreas de conhecimentos, seminários, eventos científico-culturais, estudos curriculares, de modo a propiciar vivências em algumas
modalidades e experiências como a educação de pessoas com necessidades especiais, a educação de jovens e adultos, em organizações nãogovernamentais, escolares e não-escolares públicas e privadas;
estágio curricular que deverá ser realizado, ao longo do curso, em Gestão, Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na Educação
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de Jovens e Adultos e/ou Educação Especial. O estágio deverá ser realizado em ambientes escolares e/ou não-escolares, que amplie e fortaleça
atitudes éticas, conhecimentos e competências, conforme o previsto no projeto pedagógico do curso. Nesta perspectiva, o Estágio assume uma
direção vertical por relacionar-se cada semestre à uma temática específica, mas também uma direção horizontal, visto que os diferentes focos do
estágio devem permitir uma visão global de ambientes escolares e/ou não escolares.

O Estágio Supervisionado pressupõe atividades pedagógicas efetivadas em um ambiente institucional de trabalho, reconhecido por um sistema de ensino, que
se concretiza na relação interinstitucional, estabelecida entre um docente experiente e o aluno estagiário, com a mediação de um professor supervisor acadêmico.
Devem proporcionar ao estagiário uma reflexão contextualizada, conferindo-lhe condições para que se forme como autor de sua prática, por meio da vivência
institucional sistemática, intencional, norteada pelo projeto pedagógico da instituição formadora e da unidade campo de estágio.
Os Seminários temáticos, enquanto componentes curriculares, terão a função de sintetizar os conteúdos teórico-metodológicos tratados no período. A
coordenação será da responsabilidade de um professor, que se incumbirá de articular os diferentes professores responsáveis pelos demais componentes curriculares
do período. O espaço temporal destinado a esta atividade será o final de cada período, momento em que o Centro de Educação será palco de comunicações orais,
painéis, pôsters, e outras formas de apresentação, produzidas durante o semestre em articulação entre os professores do período. Destacamos, ainda nesta
perspectiva,que os seminários estarão articulados com os eixos do Curso de Pedagogia, a saber:
1. Eixo Educação e Sociedade: correspondem aos períodos iniciais do curso. Procuram estabelecer os fundamentos sócio-políticos, econômicos, psicológicos e
históricos que fundamentam/norteiam a reflexão/ação do pedagogo em sua formação.
2. Eixo Educação, Política e Trabalho - procura articular os conteúdos formativos que discutem a relação entre educação, política e trabalho pedagógico, a partir de
uma análise do papel do pedagogo em ambientes escolares e não escolares.
3. Eixo Educação e Prática Docente- corresponde às reflexões sobre a prática pedagógica em geral e a docência em particular. Procura ampliar os horizontes
formativos do graduando em pedagogia, a partir de uma reflexão aprofundada das relações educativas e docentes.
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem por finalidade favorecer ao aluno a sistematização de um trabalho acadêmico acerca de uma temática
escolhida ao longo do próprio curso. O mesmo pode estar vinculado ao Estagio Supervisionado ou a outras disciplinas, sendo elaborado a partir de uma pesquisa. A
escolha da temática deverá ser oficializada no penúltimo período, na disciplina TCC que terá como finalidade contribuir com os alunos na elaboração, formatação e
sistematização do Trabalho. Esta disciplina deverá ser ofertada, em regime de colaboração, pelos três Departamentos do Centro, em articulação com a área de
Pesquisa Educacional e Seminários Temáticos.
* Os objetivos do curso, o perfil profissional, as competências, atitudes e habilidades e o campo de atuação profissional foram retirados das Diretrizes Curriculares
do Curso de Pedagogia.
Composição Curricular: Licenciatura em Pedagogia
Área de Aprofundamento: Magistério de Jovens e Adultos
Magistério da Educação Especial

Conteúdos Curriculares

Créditos

C/H

%

1.1 Componentes Básicos Profissionais

112

1.680

Total

112

1.680

2.1 Componentes Complementares Obrigatórios

76

1.140

2.2 Componentes Complementares Optativos

08

120

2.3 Componentes Complementares Flexíveis

18

270

Total

102

1.530

47.6%

TOTAL GERAL

214

3.210

100%

1. Conteúdos Básicos Profissionais
52.33%

2. Conteúdos Complementares

Conteúdos Curriculares
1. Conteúdos Básicos Profissionais
C/H

Créditos

Filosofia da Educação I

Disciplinas

60

4

Pré-requesitos
-

Filosofia da Educação II

60

4

Filosofia da Educação I

História da Educação I

60

4

-

História da Educação II

60

4

História da Educação I

Sociologia da Educação I

60

4

-

Sociologia da Educação II

60

4

Sociologia da Educação I

Psicologia da Educação I

60

4

-

Psicologia da Educação II

60

4

Psicologia da Educação I

Política Educacional da Educação Básica

60

4

-

Didática

60

4

-

Língua e Literatura

60

4

-
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Ensino de Arte

60

4

Ensino de Português

60

4

-

Ensino de Matemática

60

4

-

Ensino de Ciências

60

4

-

Ensino de História

60

4

-

Ensino de Geografia

60

4

-

Educação de Jovens e Adultos

60

4

-

Educação Especial

60

4

-

Fundamentos Epistemológicos da Educação

60

4

-

Organização e Prática da Educação Infantil

60

4

-

Organização e Prática do Ensino Fundamental

60

4

-

Linguagem e Interação

60

4

-

Estágio Supervisionado I
Gestão Educacional
Estágio Supervisionado I I
Gestão Educacional
Estágio Supervisionado III
Magistério do Ensino Fundamental

60

4

-

60

4

Didática

4

Didática

60

Estágio Supervisionado IV
Magistério do Ensino Fundamental

60

Estágio Supervisionado V
Área de Aprofundamento

60

Total

-

4

Estágio Supervisionado IV

4

1.680

Didática

112

47.6%

2. Conteúdos Complementares
2.1.Conteúdos Complementares Obrigatórios
C/H

Créditos

Pré-requesitos

Seminário Temático em Educação I

Disciplinas

30

2

-

Seminário Temático em Educação II

30

2

-

Seminário Temático em Educação III

30

2

-

Seminário Temático em Educação IV

30

2

-

Seminário Temático em Educação V

30

2

-

Seminário Temático em Educação VI

30

2

-

Seminário Temático em Educação VII

30

2

-

Seminário Temático em Educação VIII

30

2

-

Metodologia do Trabalho Científico

60

4

-

Pesquisa Educacional

60

4

-

Economia da Educação

60

4

-

Educação e Diversidade Cultural

60

4

-

Educação e Trabalho

60

4

-

Currículo e Trabalho Pedagógico

60

4

-

Gestão Educacional

60

4

-

Planejamento Educacional

60

4

-

Avaliação da Aprendizagem

60

4

-

Educação e Tecnologias

60

4

-

Corpo, Ambiente e Educação

60

4

-

Trabalho de Conclusão do Curso

60

4

-

Total

960

64

-

-

2.2 Área de Aprofundamento (O aluno escolherá uma área de aprofundamento)
2.2.1 Área de Aprofundamento Magistério em Educação de Jovens e Adultos
Fundamentos Históricos da Educação de Jovens e Adultos

60

4

Alfabetização de Educação de Jovens e Adultos

60

4

-

Educação e Movimentos Sociais
2.2.2Área de Aprofundamento Magistério em Educação Especial

60

4

-

Teoria do Desenvolvimento I

60

4

-
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Teoria do Desenvolvimento II

60

4

-

Avaliação de Procedimentos de Intervenção

60

4

-

1.140

76

Total

2.2 Conteúdos Complementares Optativos – Mínimo de 08 créditos, equivalentes a 120 h/a
Cultura e Educação de Jovens e Adultos

60

4

-

Cultura, Gênero, e Religiosidade

60

4

-

Distúrbios de Aprendizagem

60

4

-

Educação Popular

60

4

-

Educação Ambiental

60

4

-

Educação Pré-Escolar

60

4

-

Educação Sexual

60

4

-

Educação e Direito

60

4

-

Estatística aplicada à educação

60

4

-

Ética Profissional

60

4

-

Fundamentos Biológicos da Educação

60

4

Fundamentos Psicosociais das Relações Humanas

60

4

Legislação de Ensino

60

4

Língua Portuguesa

60

4

-

Métodos e Técnicas em Educação Especial

60

4

-

Organização do Trabalho Pedagógico

60

4

-

Políticas Sociais e Educação Especial

60

4

-

Recursos Audiovisuais em Educação

60

4

-

Técnicas Audiovisuais em Educação

60

4

-

Teorias e Práticas da Educação Popular

60

4

-

Total

270

18

3.210

214

TOTAL GERAL

-

-

Componentes Complementares Flexíveis
Os conteúdos Complementares Flexíveis perfazem uma carga horária 270 horas e 18 créditos, ocorrerão ao longo do curso. em áreas específicas de
interesse dos alunos, através da participação em Projetos de Iniciação a Docência, de Iniciação Científica, de Extensão, de Monitoria; participação em Eventos
Científicos com apresentação de Trabalhos e outros definidos e aprovados pelo Colegiado do Curso.
DISTRIBUIÇÃO DAS DISCIPLINAS POR PERÍODO NO TURNO DIURNO
Períodos
Disciplinas
Filosofia da Educação I
História da Educação I
Sociologia da Educação I
Psicologia da Educação I
1º
Economia da Educação
Metodologia do Trabalho Científico
Seminário Temático Em Educação I
Filosofia da Educação II
História da Educação II
Sociologia da Educação II
Psicologia da Educação II
2º
Educação e Diversidade Cultural
Fundamentos Epistemológicos da Educação
Seminário Temático em Educação II
Política Educacional da Educação Básica
Educação e Trabalho
Avaliação da Aprendizagem
Pesquisa Educacional
3º
Educação e Tecnologia
Linguagem e Interação
Seminário Temático em Educação III
Currículo e Trabalho Pedagógico
Didática
4º
Planejamento Educacional

C/h
60
60
60
60
60
60
30
60
60
60
60
60
60
30
60
60
60
60
60
60
30
60
60
60

Cr.
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4

CBP
CBP
CBP
CBP
CCO
CCO
CCO
CBP
CBP
CBP
CBP
CCO
CBP
CCO
CBP
CCO
CCO
CCO
CCO
CBP
CCO
CCO
CBP
CCO
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5º

6º

7º

8º

Educação Especial
Gestão Educacional
Estágio Supervisionado I – Gestão Educacional
Seminário Temático em Educação IV
Corpo, Ambiente e Educação
Língua e Literatura
Ensino de Arte
Optativa
Estágio Organização e Prática da Educação Infantil
Estágio Supervisionado II – Educação Infantil
Seminário Temático em Educação V
Ensino de Português
Ensino de Matemática
Ensino de Ciências
Organização e Prática do Ensino Fundamental
Estágio Supervisionado III – Ensino Fundamental
Seminário Temático em Educação VI
Ensino de História
Ensino de Geografia
Optativa
Educação de Jovens e Adultos
Estágio Supervisionado IV - – Ensino Fundamental
Seminário Temático em Educação VII
Área de Aprofundamento
Área de Aprofundamento
Área de Aprofundamento
Trabalho de Conclusão do Curso
Estágio Supervisionado V – Área de Aprofundamento
Seminário Temático em Educação VIII

DISTRIBUIÇÃO DAS DISCIPLINAS POR PERÍODO NO TURNO NOTURNO
Períodos
Disciplinas
Filosofia da Educação I
História da Educação I
Sociologia da Educação I
1º
Psicologia da Educação I
Metodologia do Trabalho Científico
Seminário Temático Em Educação I
Filosofia da Educação II
História da Educação II
Sociologia da Educação II
2º
Psicologia da Educação II
Fundamentos Epistemológicos da Educação
Seminário Temático em Educação II
Economia da Educação
Educação e Diversidade Cultural
Política Educacional da Educação Básica
3º
Pesquisa Educacional
Currículo e Trabalho Pedagógico
Seminário Temático em Educação III
Educação e Tecnologia
Educação e Trabalho
Avaliação da Aprendizagem
4º
Corpo, Ambiente e Educação
Linguagem e Interação
Seminário Temático em Educação IV
Planejamento Educacional
Educação Especial
Didática
5º
Gestão Educacional
Estágio Supervisionado I - Gestão Educacional
Seminário Temático em Educação V

60
60
60
30
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
30
60
60
60
60
60
30
60
60
60
60
60
30

C/h
60
60
60
60
60
30
60
60
60
60
60
30
60
60
60
60
60
30
60
60
60
60
60
30
60
60
60
60
60
60

4
4
4
2
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
2

Cr.
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
2
4

CBP
CBP
CBP
CCO
CCO
CBP
CBP
CCOP
CBP
CBP
CCO
CBP
CBP
CBP
CBP
CBP
CCO
CBP
CBP
CCOP
CBP
CBP
CCO
CCO
CCO
CCO
CCO
CBP
CCO

CBP
CBP
CBP
CBP
CCO
CCO
CBP
CBP
CBP
CBP
CBP
CCO
CCO
CCO
CBP
CCO
CCO
CCO
CCO
CCO
CCO
CCO
CBP
CCO
CCO
CBP
CCO
CBP
CBP
CCO
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6º

7º

8º

9º

Língua e Literatura
Ensino de Arte
Optativa
Estágio Organização e Prática da Educação Infantil
Estágio Supervisionado II – Educação Infantil
Seminário Temático em Educação VI
Ensino de Português
Ensino de Matemática
Ensino de Ciências
Organização e Prática do Ensino Fundamental
Estágio Supervisionado III - – Ensino Fundamental
Seminário Temático em Educação VII
Ensino de História
Ensino de Geografia
Optativa
Educação de Jovens e Adultos
Estágio SupervisionadoIV – Ensino Fundamental
Seminário Temático em Educação VIII
Área de Aprofundamento
Área de Aprofundamento
Área de Aprofundamento
Trabalho de Conclusão do Curso
Estágio Supervisionado V – Área de Aprofundamento

10. FLUXOGRAMA
Educação e Sociedade

60
60
60
60
60
30
60
60
60
60
60
30
60
60
60
60
60
30
60
60
60
60
60

Educação, Política e Trabalho

4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4

CBP
CBP
CCOP
CBP
CBP
CCO
CBP
CBP
CBP
CBP
CBP
CCO
CBP
CBP
CCOP
CBP
CBP
CCO
CCO
CCO
CCO
CCO
CBP

Educação e Prática Docente

FLUXOGRAMADIURNO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA - UFPB - CE
1º PERÍODO
Filosofia da
Educação I
60

2º PERÍODO
Filosofia da
Educação II
60

3º PERÍODO
Política
Educacional da
Educação
Básica
60
Educação e
Trabalho
60

4º PERÍODO

5º PERÍODO

Avaliação da
Aprendizagem
60

Corpo, Ambiente e
Educação
60

História da
Educação I
60

História da
Educação II
60

Sociologia da
Educação I
60 h

Sociologia da
Educação II
60

Educação e
Currículo e Trabalho
Pedagógico
Tecnologia 60
60

Psicologia da
Educação I
60

Psicologia da
Educação II
60

Pesquisa
Educacional 60

Metodologia do
Trabalho
Cientiifico
60 h

Economia da
Educação
60

Seminário
Temático
30

Fundamentos
Planejamento
Epistemológicos
Educacional
da Educação
60
60
Educação e
Diversidade
Cultural
60

Seminário
Temático
30

Linguagem e
Interação
60

Seminário
Temático
30

Didática
60

Educação Especial
60

6º PERÍODO

Língua e Literatura
Ensino de Português
60
60
Ensino de Arte
60

OPTATIVA
60

Organização e
Gestão Educacional
Prática da Educação
60
Infantil
60

Ensino da
Matemática
60
Ensino de Ciências
60
Organização e
Prática do Ensino
Fundamental
60

7º PERÍODO

8º PERÍODO

Ensino de História
60

OPTATIVA
60

Ensino de Geografia
60

Área de
Aprofundamento
60

TCC
60

Área de
Aprofundamento
60

Educação de Jovens
e Adultos

Área de
Aprofundamento
60

Estágio
Estágio
Estágio
Estágio
Estágio
Supervisionado
Supervisionado
Supervisionado
Supervisionado
Supervisionado
V
III
I
II
IV
Área
(GestãoEducacional) (EducaçãoInfantil) (EnsinoFundamental) (EnsinoFundamental)
de
60
60
60
60
(Aprofundamento)
60
Seminário
Temático
30

Seminário
Temático
30

Seminário
Temático
30

Seminário
Temático
30

Seminário
Temático
30
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390

390

390

390

390

330

330

330

COMPONENTES COMPLEMENTARES FLEXÍVEIS – 270hs/aula
Tópicos em Educação I – 02 créditos - 30 h
Tópicos em Educação II – 04 créditos - 60 h
Tópicos em Educação III – 04 créditos - 60 h
Tópicos em Educação IV – 04 créditos - 60 h
Tópicos em Educação V – 04 créditos - 60 h
Componentes Básicos Profissionais – 1.680 h
Componentes Complementares Obrigatórios – 1140 h
Componentes Complementares Optativos – 120 h
Componentes Complementares Flexíveis – 270 h
Carga Horária Total do Curso – 3.210 Horas

FLUXOGRAMANOTURNO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA - UFPB - CE
1º PERÍODO
Filosofia da Educação
I
60
História da Educação
I
60

Sociologia da
Educação I
60 h

Psicologia da
Educação I
60

2º PERÍODO

3º PERÍODO

Filosofia da
Educação II
60

Economia da
Educação
60

História da
Educação II
60

Educação e
Diversidade
Cultural
60

Educação e
Tecnologia
60

Política
Educacional da
Educação Básica
60

Planeja-mento
Educacional
60

Sociologia da
Educação II
60

Psicologia da
Educação II
60

Metodologia do
Fundamentos
Trabalho Cientiifico Epistemológicos da
Educação
60 h
60

Seminário Temático
30

330

Seminário
Temático
30

330

4º PERÍODO
Educação e
Trabalho
60

Pesquisa
Educacional 60

Currículos e
Trabalho
Pedagógico 60

5º PERÍODO

6º PERÍODO

7º PERÍODO

8º PERÍODO

Avaliação da
Aprendizagem
60

Língua e Literatura
60

Ensino de
Português
60

OPTATIVA
60

Ensino de
Matemática
60

Área de
Aprofundamento
60

Ensino de
Ciências 60

Área de
Aprofundamento
60

Educação Especial
60

Didática
60

Ensino de Arte
60

OPTATIVA
60

Organização e
Corpo, Ambiente e Gestão Educacional
Prática da
Educação
60
Educação Infantil
60
60

Línguagem e
Interação
60

Organização e
Prática do
Ensino
Fundamental
60

Estágio
Supervisionado
Estágio
Estágio
III
Supervisionado I Supervisionado II
(GestãoEducacional) (Educação Infantil)
(Ensino
60
60
Fundamental)
60

Seminário
Temático
30

Seminário
Temático
30

Seminário
Temático
30

Seminário
Temático
30

330

330

330

330

COMPONENTES COMPLEMENTARES FLEXÍVEIS – 270hs/aula
Tópicos em Educação I – 02 créditos - 30 h
Tópicos em Educação II – 04 créditos - 60 h
Tópicos em Educação III – 04 créditos - 60 h

Seminário
Temático
30

330

Área de
Aprofundamento
60

Área de
Aprofundamento
60

Estágio
Supervisionado
V
Área
de
(Aprofundamento)
60
300
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Tópicos em Educação IV – 04 créditos - 60 h
Tópicos em Educação V – 04 créditos - 60 h
Componentes Básicos Profissionais – 1.680 h
Componentes Complementares Obrigatórios – 1140 h
Componentes Complementares Optativos – 120 h
Componentes Complementares Flexíveis – 270 h
Carga Horária Total do Curso – 3.210 Horas
11 EMENTÁRIO
COMPONENTES BÁSICOS PROFISSIONAIS – 1.680 h
Filosofia da Educação I - 04 créditos - 60 horas
Conceitos de filosofia, educação e filosofia da educação. Principais correntes filosóficas e tendências pedagógicas.
Filosofia da Educação II - 04 créditos - 60 horas
Antropologia Filosófica e Educação. Debates teóricos atuais da Educação e o contexto educacional brasileiro.
História da Educação I – 04 créditos - 60 horas
Conceito de História e História da Educação. A História da Educação e da Pedagogia na modernidade no mundo, Brasil e Paraíba.
História da Educação II – 04 créditos - 60 horas
História e produção do conhecimento. A História da Educação e da Pedagogia após o século XIX no contexto brasileiro e paraibano.
Sociologia da EducaçãoI - 04 créditos - 60 horas
Educação e Sociedade. A ciência sociológica. Enfoques teórico-metodológicos da sociologia da educação na modernidade e na pós-modernidade. A importância
dos estudos sociológicos da educação na formação do educador.
Sociologia da EducaçãoII - 04 créditos - 60 horas
Educação e sociedade brasileira. A produção do conhecimento da sociologia da educação no Brasil. Temas emergentes sobre a relação educação e sociedade
brasileira.
Psicologia da Educação I - 04 créditos - 60 horas
Conceitos básicos de Psicologia e Psicologia da educação. Concepções de desenvolvimento humano segundo as principais abordagens teóricas, em suas dimensões
biológica, sociocultural, afetiva e cognitiva.
Compreensão da relação entre desenvolvimento e processo educativo. Temáticas inerentes aos universos da infância e da adolescência.
Psicologia da Educação II - 04 créditos - 60 horas
Compreensão do processo educativo e suas interrelações com as dimensões afetiva, social e cognitiva.
Análise do processo educativo em diferentes momentos do desenvolvimento humano e na perspectiva das múltiplas interações que envolvem o processo ensinoaprendizagem.
As principais abordagens teóricas que tentam compreender o processo educativo e suas implicações para a prática pedagógica. Dificuldades da aprendizagem
ligadas a fatores psico-pedagógicos e socioculturais.
Fundamentos Epistemológicos da Educação - 04 créditos - 60 horas
O conhecimento científico, sua origem, modelos. A(s) lógica(s) das Ciências Sociais.
Limites e possibilidades do discurso científico. Fundamentos para uma Ciência da Educação. Educação e Currículo. Ciência, ética e educação.
Política Educacionalda Educação Básica - 04 créditos - 60 horas
A política e as tendências educacionais para a educação básica no contexto das mudanças estruturais e conjunturais da sociedade brasileira. A realidade
atual da educação básica no Brasil e na Paraíba. A democratização e o papel político-social da escola na formação da cidadania. O educador: a formação,
carreira e organização político-sindical.
Didática - 04 créditos - 60 horas
Pressupostos científicos, filosóficos, históricos, teóricos e antropológicos, à luz das dimensões: sócio-política, técnica e humana. Os elementos estruturantes
da formação do educador e do planejamento de ensino, numa visão crítica do processo educativo contemporâneo, voltado para a abordagem construtivista,
interacionista e interdisciplinar.
Língua e Literatura - 04 créditos - 60 horas
A literatura no processo de alfabetização e suas implicações político-pedagógicas. Os vários gêneros literários no contexto da educação. A literatura e a
produção de textos na escola. A literatura: direito e prazer.
Linguagem e interação – 04 créditos – 60 horas
Relações estabelecidas entre conhecimentos lingüísticos e o uso da língua portuguesa. Processos de interação verbal. Abordagem discursiva e pragmática
dos aspectos formais e funcionais da língua portuguesa. Desenvolvimento de habilidades para a compreensão e a produção textual oral e escrita.
Ensino de Arte - 04 créditos - 60 horas
Conteúdos e aspectos metodológicos do ensino de arte-educação na educação infantil e nas séries iniciais no Ensino Fundamental. A importância da arte na
educação como processo de criação e de ensino. Vivência de diferentes linguagens da arte. A música, a pintura e o teatro como facilitadoras da
aprendizagem.
Ensino de Português - 04 créditos - 60 horas
Conteúdos e aspectos metodológicos do ensino de português nas séries iniciais no Ensino Fundamental. O desenvolvimento da competência comunicativa
nas modalidades oral e escrita e nos diversos gêneros discursivos, no repertório de crianças, jovens e adultos. Fundamentos lingüísticos, fonológicos,
sociopsicolingüísticos da língua materna. A escrita e a fala como produção social.
Ensino de Matemática - 04 créditos - 60 horas
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Ensino de Matemática na Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental: Fundamentos, conteúdos e procedimentos didáticos. Perspectivas no
ensino de Matemática: jogos, resolução de problemas no ensino de Matemática e as novas tecnologias.
Ensino de História - 04 créditos - 60 horas
A produção histórica e suas contribuições para a educação infantil e ensino fundamental. As categorias de análise: tempo, espaço; sujeito histórico, fontes,
trabalho e memória. A produção didática para o ensino da História; propostas curriculares para o ensino de História.
Ensino de Geografia - 04 créditos - 60 horas
A produção geográfica e suas contribuições para a Educação Infantil e Ensino Fundamental. As categorias de análise: tempo, espaço, lugar, região,
território, paisagem. A produção didática para o ensino de Geografia; propostas curriculares para o ensino de Geografia. Alfabetização cartográfica.
Ensino de Ciências - 04 créditos - 60 horas
O Contexto das Ciências Naturais na Educação Infantil e no Ensino Fundamental (séries iniciais). Eixos Estruturantes das Ciências Naturais, tendo em vista
aspectos Filosóficos, Psicogenéticos e Metodológicos das Ciências. Processo de Ensino e Aprendizagem das Ciências Naturais na Educação Infantil e
Ensino Fundamental (séries iniciais).
Educação Especial - 04 créditos – 60 horas
Noções gerais sobre Educação Especial e Educação Inclusiva. A educação dos alunos deficientes e com altas habilidades.
Educação de Jovens e Adultos - 04 créditos – 60 horas
Concepções teórico-metodológicas da educação de jovens e adultos. Conceito de educação popular, de educação permanente, de educação formal e de educação
não formal. Evolução da educação de jovens e adultos, como prática social no contexto da sociedade brasileira e paraibana.
Organização e Prática da Educação Infantil - 04 créditos - 60 horas
Fundamentos filosóficos, históricos, sociológicos, psicológicos, biológicos, políticos culturais e legais da Educação Infantil. Concepções teóricas, metodológicas e
prática pedagógica da Educação Infantil.
Organização e Prática do Ensino Fundamental - 04 créditos - 60 horas
Fundamentos filosóficos, históricos, sociológicos, psicológicos, biológicos, políticos culturais e legais do Ensino Fundamental. Concepções teóricas, metodológicas
e prática pedagógica do Ensino Fundamental.
Estágio Supervisionado I – Gestão Educacional - 04 créditos – 60 horas
Estudo avaliativo sobre as práticas da Supervisão Escolar e da Orientação Educacional, objeto do próprio estágio, considerando as próprias implicações teóricometodológicas relacionadas às questões de observação e prática do estágio, enquanto situação de aprendizagem da sistematização da prática pedagógica,
caracterização e avaliação da participação do estagiário enquanto sujeito da formação no processo de desenvolvimento do estágio.
Estágio Supervisionado II - Magistério de Educação Infantil - 04 créditos – 60 horas
Estudo avaliativo sobre a prática pedagógica da Educação Infantil, objeto do próprio estágio, considerando as implicações teórico-metodológicas relacionadas às
questões de observação e prática do estágio, enquanto situação de aprendizagem da sistematização da prática pedagógica, caracterização e avaliação da
participação do estagiário enquanto sujeito da formação no processo de desenvolvimento do estágio.
Estágio Supervisionado III - Magistério do Ensino Fundamental - 04 créditos – 60 horas
Estudo avaliativo sobre a prática pedagógica do Ensino Fundamental (1ª e 2ª séries), objeto do próprio estágio, considerando as implicações teórico-metodológicas
relacionadas às questões de observação e prática do estágio, enquanto situação de aprendizagem da sistematização da prática pedagógica, caracterização e
avaliação da participação do estagiário enquanto sujeito da formação no processo de desenvolvimento do estágio.
Estágio Supervisionado IV - Magistério do Ensino Fundamental - 04 créditos – 60 horas
Estudo avaliativo sobre a prática pedagógica do Ensino Fundamental (3ª e 4ª séries), objeto do próprio estágio, considerando as implicações teórico-metodológicas
relacionadas às questões de observação e prática do estágio, enquanto situação de aprendizagem da sistematização da prática pedagógica, caracterização e
avaliação da participação do estagiário enquanto sujeito da formação no processo de desenvolvimento do estágio.
Estágio Supervisionado V - Magistério em Educação de Jovens e Adultos – Área de Aprofundamento - 04 créditos – 60 horas
Estudo avaliativo sobre a prática pedagógica da Educação de Jovens e Adultos, objeto do próprio estágio, considerando as implicações teórico-metodológicas
relacionadas às questões de observação e prática do estágio, enquanto situação de aprendizagem da sistematização da prática pedagógica, caracterização e
avaliação da participação do estagiário enquanto sujeito da formação no processo de desenvolvimento do estágio.
Estágio Supervisionado V – Magistério em Educação Especial – Área de Aprofundamento - 04 créditos – 60 horas
A produção científica na área de Educação Especial. O estágio e o papel do pedagogo na educação inclusiva.

COMPONENTES COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIOS – 1.140 h
Seminário TemáticoI - 02 créditos - 30 horas
Apresentação, discussão e reflexão de Temas trabalhados no 1º Período
Seminário TemáticoII - 02 créditos - 30 horas
Apresentação, discussão e reflexão de Temas trabalhados no 2º Período
Seminário TemáticoIII - 02 créditos - 30 horas
Apresentação, discussão e reflexão de Temas trabalhados no 3º Período
Seminário TemáticoIV - 02 créditos - 30 horas
Apresentação, discussão e reflexão de Temas trabalhados no 4º Período
Seminário TemáticoV - 02 créditos - 30 horas
Apresentação, discussão e reflexão de Temas trabalhados no 5º Período
Seminário TemáticoVI - 02 créditos - 30 horas
Apresentação, discussão e reflexão de Temas trabalhados no 6º Período
Seminário TemáticoVII - 02 créditos - 30 horas
Apresentação, discussão e reflexão de Temas trabalhados no 7º Período
Seminário TemáticoVIII - 02 créditos - 30 horas

115

Apresentação, discussão e reflexão de Temas trabalhados no 8º Período
Metodologia do Trabalho Científico - 04 créditos - 60 horas
Leitura e produção de textos, com aplicação das normas técnicas, apresentadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para a elaboração da
produção científica, tais como: resumo, resenha, fichamento, ensaios, artigos, relatórios e monografias.
Pesquisa Educacional - 04 créditos - 60 horas
Conceito de pesquisa científica, papel e importância. Abordagens teóricas, metodológicas e tipos de pesquisa. Elaboração de um Projeto de Pesquisa
Trabalho de Conclusão de Curso - 04 créditos - 60 horas
Orientação temática e metodológica para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso.
Economia da Educação - 04 créditos - 60 horas
Economia, trabalho e educação no contexto da sociedade brasileira. O Estado, a Escola e o processo de desenvolvimento econômico. Orçamento e democracia. O
financiamento da educação no Brasil.
Educação e diversidade Cultural - 04 créditos - 60 horas
O fenômeno da Educação nas culturas humanas. A questão do gênero e a identidade nas culturas. Manifestações culturais e educacionais nas distintas etnias.
Pensamentos, ensinamentos e práticas antropo-educacionais de alguns mestres da humanidade.
Educação e Trabalho - 04 créditos - 60 horas
Trabalho como princípio educativo. O processo das relações de produção no contexto da sociedade brasileira. O trabalhador e o saber na relação educação e
trabalho. A profissionalização e a formação do trabalhador da educação.
Educação e Tecnologia - 04 créditos - 60 horas
Estudo dos processos pedagógicos da mídia e das tecnologias digitais e suas implicações/relações no que diz respeito ao ensino e aprendizagem escolar, bem como
das dinâmicas das transformações na escola e na educação em geral. Discussão das práticas de educação e de comunicação como responsáveis, articuladoras entre
espaços virtuais e ambientes geográficos atuais (cidades, comunidades, culturas locais) de vida humana.
Currículos e Trabalho Pedagógico - 04 créditos - 60 horas
Os diferentes paradigmas no campo do currículo: as tendências tradicionais, crítica e pós-crítica. O processo de seleção, organização e distribuição do
conhecimento. O currículo, as normas e a política educacional brasileira. O currículo e a construção do projeto político-pedagógico no cotidiano da escola.
Planejamento Educacional - 04 créditos - 60 horas
Concepções teóricas e metodológicas do planejamento educacional. Aspectos políticos e técnicos do planejamento educacional. A prática do planejamento na
instituição educacional e na sala de aula.
Avaliação da Aprendizagem - 04 créditos - 60 horas
A relação educação e avaliação e seus pressupostos filosóficos e sociológicos. Técnicas, instrumentos e propostas alternativas do processo avaliativa em
consonância com seus fundamentos. Políticas institucionais de avaliação e seu processo de inclusão e exclusão na escola e na sociedade.
Gestão Educacional - 04 créditos - 60 horas
Modelos organizacionais de escola e formas de gestão. Gestão educacional e desafios do cotidiano escolar. A gestão democrática da unidade escolar: o processo
administrativo e sua dimensão político-pedagógica. Autonomia das escolas. Educação, gestão democrática e participação popular. Cidadania na escola.
Organização e funcionamento dos Conselhos.
Corpo, Ambiente e Educação - 04 créditos – 60 horas
O homem e seu ambiente. Estudo dos processos de desenvolvimento humano e formação dos sistemas orgânicos. O homem visto como ser bio-psico-social. O
corpo: sua imagem, tonicidade, movimento, e a comunicação corporal e/ou artísticas em suas relações com o processo educacional. A corporeidade como
experiência: meio ambiente e cultura. Corpo e cultura de movimento. Áreas protegidas, educação ambiental e sustentabilidade.
ÁREA DE APROFUNDAMENTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos - 04 créditos - 60 horas
Perspectivas teórico-metodológicas da Educação de Jovens e Adultos. A educação de adultos como prática social no contexto da sociedade brasileira. A educação
de jovens e adultos como modalidade de ensino.
Alfabetização de Jovens e Adultos - 04 créditos – 60 horas
Concepção de analfabetismo e de alfabetização; a alfabetização: implicações teórico-metodológicas e polílitas; leitura e escrita no processo de alfabetização e
pós-alfabetização; movimentos de alfabetização de jovens e adultos na sociedade brasileira.
Educação e Movimentos Sociais - 04 créditos - 60 horas
Os movimentos sociais como espaço educativo na formação da cidadania. A relação entre poder e saber no processo de construção e apropriação do conhecimento,
no âmbito dos movimentos sociais. A questão da articulação da educação não-formal com o sistema formal de ensino e o papel dos movimentos sociais. As
tendências e perspectivas da educação dos movimentos populares na realidade brasileira hoje. O caráter educativo e a especificidade do movimento sindical na
atualidade brasileira.
ÁREA DE APROFUNDAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Teorias do Desenvolvimento I - 04 créditos – 60 horas
Aspectos psicopedagógicos e sociais do desenvolvimento e fundamentos teóricos-metodológicos do desenvolvimento humano. Etiologia e prevenção das
deficiências.
Teorias do Desenvolvimento II – desvios do desenvolvimento - 04 créditos – 60 horas
Patologias do desenvolvimento humano. Desvio do desenvolvimento e estigmas. Distúrbios de aprendizagem.
Avaliação de Procedimentos de Intervenção - 04 créditos – 60 horas
Enfoque multi e interdisciplinar dos processos de avaliação. Abordagens educacionais no atendimento ao deficiente. A.V.D. e T.O.
Fundamentos de Educação Especial - 04 créditos – 60 horas
A educação especial no contexto sócio-econômico e político brasileiro. Fundamentos educacionais, sociológicos e psicológicos da educação inclusiva. Abrangência
e pressupostos legais.
COMPONENTES COMPLEMENTARES OPTATIVOS – MÍNIMO 120 h
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Cultura e Educação de Jovens e Adultos - 04 créditos – 60 horas
Relação entre antropologia e educação de jovens e adultos. A função da educação e, particularmente, da educação de jovens e adultos nos processos de
socialização.
Cultura, Gênero, e Religiosidade - 04 créditos - 60 horas
A multiculturalidade e as relações de gênero no campo da Educação. A religião e a religiosidade como dimensões culturais e educativas.
Distúrbios de Aprendizagem – 04 créditos – 60 horas
Teorias da aprendizagem.Funções corticais superiores como base do processo de aprendizagem. Habilidades básicas e aprendizagem: fatores bio-psico-sociais
intervenientes do desenvolvimento infantil. Avaliação do distúrbio de aprendizagem e planejamento. Tipos de dificuldade de aprendizagem: fracasso escolar,
síndrome do Déficit da atenção, discalculia, dislexia, disortografia, aprendizagem lenta, etc. Diagnóstico diferencial e abordagens terapêuticas e educacionais.
Reflexão sobre a interação professor X aluno portador de distúrbio de aprendizagem. Orientação à família.
Educação Ambiental - 04 créditos - 60 horas
Emergência do Paradigma Ambiental; O estudo do meio enquanto componente curricular para o ensino nas séries iniciais. Análise das tendências em educação
ambiental. O papel da escola na educação ambiental.
Educação e Direito - 04 créditos - 60 horas
Direito e Educação. Direitos Humanos, Educação e Cidadania: as lutas sociais pelo direito à educação no Brasil. O ordenamento jurídico da educação brasileira.
Direito como mediação da prática política e pedagógica do educador.
Educação Popular - 04 créditos - 60 horas
Concepções clássicas e contemporâneas da educação popular. Cultura erudita e cultura popular. Educação não formal, educação permanente, educação popular e
educação cidadã; a escola pública e a educação popular; educação popular e movimentos sociais. A dimensão educativa da educação popular.
Educação Pré-Escolar - 04 créditos - 60 horas
Conceito de Educação Pré-escolar e de escola. Fundamentos filosóficos. Aspectos biológicos.
Teorias psicológicas da educação pré-escolar e alfabetização.
Educação Sexual - 04 créditos – 60 horas
A filosofia da educação sexual. .A evolução e historicidade da educação sexual. A dimensão social da sexualidade. Atitudes e valores com relação à educação
sexual. Desenvolvimento psicosexual, infância, adolescência, idade adulta. Educação sexual na família e na escola, metodologia e linguagem, manifestações da
sexualidade e problemas de natureza psicosocial.
Estatística Aplicada à Educação - 04 créditos – 60 horas
Conceitos básicos de Estatística utilizáveis na área de Educação. Normas e técnicas utilizadas para coleta de dados, distribuição de freqüência e gráficos. Medidas
de tendência central nos estudos pedagógicos. Escores em variáveis educacionais. Acesso e consulta a dados educacionais disponíveis nos principais órgãos
públicos. Estudos de probabilidades ligados a fenômenos pedagógicos. Apresentação de processos de coleta de amostras.
Ética Profissional - 04 créditos – 60 horas
Conceitos e princípios da ética profissional. Valores éticos para o exercício da profissão. Ética e o profissional da educação.
Fundamentos Biológicos da Educação - 04 créditos – 60 horas
Enfoque sobre temas relacionados com o organismo humano e suas funções e hereditariedades com o crescimento, nutrição e rendimento escolar; com a educação
para a saúde, e com a interação do homem com o meio ambiente, como subsídios para a melhoria da qualidade de vida do cidadão, dentro do atual contexto do
desenvolvimento social e tecnológico.
Fundamentos Psicosociais das Relações Humanas - 04 créditos – 60 horas
A inserção do homem na sua realidade social, passando pela luta de classes e os diversos enfoques psico-sociais que permeiam as relações humanas na prática
social. A opressão e a manipulação enquanto forças negativas nas relações sociais. A luta pela emancipação enquanto força positiva nas relações sociais. Relação
de ajuda.
Legislação de Ensino - 04 créditos – 60 horas
O sistema educacional vigente no país: princípios, regras, normas e leis. Análise crítico-comparativa do aspecto legal e da realidade da educação no Brasil.
Formação do educador à luz da legislação e sua atuação profissional.
Língua Portuguesa - 04 créditos – 60 horas
Técnicas de leitura e de redação. Produção de textos. Conceitos lingüísticos: língua falada e língua escrita, níveis de linguagem. Recursos expressivos. Estruturação
de períodos e de parágrafos.
Métodos e técnicas em Educação Especial 04 créditos – 60 horas
Conceito de Métodos e Técnicas. Métodos e processos didáticos especializados. Adequações e flexibilização curricular.
Organização do Trabalho Pedagógico - 04 créditos – 60 horas
As concepções e tendências pedagógicas que fundamentam o trabalho escolar. O currículo como núcleo do trabalho educativo. Participação e trabalho coletivo.
Experiências e propostas transformadoras.
Psicologia Social - 04 créditos – 60 horas
Estudos dos métodos e conceitos de que se compõe a psicologia social buscando o nível da informação e de reflexão sobre os processos psicosociais a que esta área
do conhecimento pode conduzir.
Políticas Sociais e Educação Especial - 04 créditos – 60 horas
Políticas Públicas de Inclusão. Interdisciplinaridade e deficiências. Mercado de trabalho e deficiências.
Recursos Audiovisuais em Educação - 04 créditos – 60 horas
Utilização de técnicas e recursos audiovisuais no processo de ensino e aprendizagem. Fundamentação teórica acerca da dinâmica da comunicação e aspectos
técnicos dos recursos a serem utilizados. Elaboração e demonstração de utilização do material audiovisual.
Técnicas Audiovisuais em Educação - 04 créditos – 60 horas
Técnicas de produção para os meios de comunicação. Operação dos equipamentos dos meios de comunicação. Ensino programado. Máquinas de ensino. Eficiência
da comunicação.
Teorias e Práticas da Educação Popular - 04 créditos – 60 horas
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Elaboração e execução de proposta de intervenção político-social, integrando ensino, pesquisa e extensão nas diversas práticas educativas.

CONTEÚDOS COMPLEMENTARES FLEXÍVEIS – 270 h
Os conteúdos Complementares Flexíveis perfazem uma carga horária 270 horas e 18 créditos, ocorrerão ao longo do curso. em áreas específicas de interesse
dos alunos, através da participação em Projetos de Iniciação a Docência, de Iniciação Científica, de Extensão, de Monitoria; participação em Eventos Científicos
com apresentação de Trabalhos e outros definidos e aprovados pelo Colegiado do Curso. Os alunos também poderão cursar Tópicos Especiais Flexíveis oferecidos
pelos departamentos, com carga horária variada e em horário oposto ao turno cursado pelo aluno.
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