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RESUMO 
 

Esta pesquisa trata do papel dos pedagogos em relação à formação continuada dos 
professores que atuam nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI). Tem 
por objetivo analisar os aspectos que dificultam e/ou favorecem o trabalho dos 
pedagogos na abordagem da temática ambiental nas formações continuadas dos 
professores que atuam em cinco CMEI’s do município de São José dos Pinhais. 
Para alcançar esse objetivo, tomou-se como ponto de partida a ideia de que o 
pedagogo é aquele que reflete e que faz refletir e que, desta forma, tem a atribuição 
de conduzir a formação continuada dos professores, junto com as equipes 
pedagógicas com as quais atua. O campo de pesquisa diz respeito a cinco unidades 
de Educação Infantil de São José dos Pinhais/PR, sendo elas, uma de cada núcleo 
que compõem a rede de ensino deste município. Foi utilizada uma abordagem 
qualitativa, com uso de entrevista semiestruturada. Constituem-se como arcabouço 
teórico referente à formação docente, em diferentes aspectos, autores como Libâneo 
(1994, 2000, 2001, 2011), Franco, Libâneo e Pimenta (2007), Imbernón (2009, 
2016), Nóvoa (1992, 1995, 1997, 2017), Saviani (2007), Teixeira e Torales (2014). 
No tocante à Educação Ambiental, sustentaram o estudo, autores como Loureiro 
(2002, 2012, 2019), Layrargues e Lima (2014) Sauvé (2005), Tiriba (2010, 2018), 
Santos (2018), Saheb e Rodrigues (2016, 2018 e 2019), entre outros. O processo de 
análise dos dados coletados indica que os pedagogos reconhecem sua 
responsabilidade em relação à formação continuada das equipes com que atuam 
nos CMEI’s de SJP/PR. Como dificuldade principal, indicam o fato de não 
conseguirem priorizar a temática ambiental em meio a tantos assuntos que lhe são 
requeridos para que sejam trabalhados com as equipes. O segundo fator identificado 
como obstaculizador para tratar de temáticas ambientais nas formações 
continuadas, é a falta de preparo que relatam sentir para abordarem tais assuntos 
nos momentos formativos que organizam. Como fatores que favorecem sua ação 
citam, primeiramente, a iniciativa e o afeto que os profissionais dos CMEI’s 
demonstram quando se trata de assuntos ambientais e as formações que são 
oferecidas por outras instituições sobre a temática ambiental, especialmente as 
oportunidades de trocas de experiências com outros profissionais. 

  
Palavras-Chave: Formação Continuada em Serviço, Pedagogo, Educação 
Ambiental    
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ABSTRACT 

 

This research deals with the role of pedagogues in relation to the continuing 
education of teachers who work in the Municipal Centers for Early Childhood 
Education (CMEI). It aims to analyze the aspects that hinder and/or favor the work of 
pedagogues in approaching the environmental theme in the continuing education of 
teachers who work in five CMEI’s in São José dos Pinhais city. To achieve this 
objective, was taken as a starting point the idea that the pedagogue is the one who 
reflects and makes others reflect and, this way, has the task of conducting the 
continuing education for teachers, together with the pedagogical teams with the 
institutions, which it operates. The research field concerns five units of Early 
Childhood Education in São José dos Pinhais/PR, one of each group that make up 
the education network of this municipality. A qualitative approach was used with 
semi-structured interviews. As a theoretical framework reference to teacher 
education, it was constituted in different aspects, with authors such as Libâneo 
(1994, 2000, 2001, 2011), Franco, Libâneo and Pimenta (2007), Imbernón (2009, 
2016), Nóvoa (1992, 1995, 1997, 2017), Saviani (2007), Teixeira and Torales (2014). 
Whit regart to Edvironmental Education, the study maintained, authors such as 
Loureiro (2002, 2012, 2019), Layrargues e Lima (2014) Sauvé (2005), Tiriba (2010, 
2018), Santos (2018), Saheb e Rodrigues (2016, 2018 e 2019), among others. The 
process of analysis of the data collected indicates that the pedagogues recognize 
their responsibility in relation to the continued education of the teams with which they 
work in the CMEI’s of SJP/PR. As a main difficulty, they indicate the fact that they are 
unable to prioritize the environmental theme in the middle of so many subjects that 
are required for them to work with the teams. The second factor identified as an 
obstacle to dealing with environmental issues in continuing education for teachers is 
the lack of preparation that pedagogues report to feel in approach such subjects in 
the educational moments that they organize. As factors that favor their action, they 
first mention the initiative and affection that CMEI's professionals show when it 
comes to environmental issues and the educational training that is offered by other 
institutions on the environmental theme, especially the opportunities for exchanging 
experiences with other professionals.  
 
Keywords: Continuing education. Pedagogue, Environment Education. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

São crescentes e robustecem-se as tessituras acerca da importância da 

presença da Educação Ambiental para a constituição de seres envoltos em ações e 

pensamentos reflexivos e conscientes dos contextos que os envolvem. Apesar de 

compor temática inegavelmente importante, apenas nas últimas décadas do século 

passado é que se formalizam tais diálogos, através de conferências, congressos e 

reuniões que culminaram com tratados, acordos e documentos que reverberam até 

os dias atuais. 

Esses movimentos possibilitaram com que novas perspectivas fossem sendo 

alcançadas, incluindo a necessidade de que a Educação Ambiental se fizesse 

presente em todos os espaços escolares, desde que estudantes fossem inclusos 

nos sistemas de ensino. Dessa forma, deparamo-nos com a presença da Educação 

Ambiental, também, na Educação Infantil. 

A história da desta etapa de ensino, em espaço nacional, é regada por 

desigualdades e contradições, sendo possível visualizar, marcadamente, diferentes 

momentos vividos pela Educação Infantil institucionalizada.  

Enquanto, para crianças de classes abastadas, destinavam-se unidades 

escolares que notabilizavam-se pelas ações de preparação para as etapas 

conseguintes de ensino, para as crianças de classes desvalidas, remanesciam 

estruturas higienistas, com vagas restritas aos pobres e trabalhadores, configurando 

como um serviço apenas destinado a cuidados relativos à saúde e a alimentação 

(BRASIL, 2009).  

Na LDBEN 9.394/1996, a Educação Infantil passou a ser considerada 

como a primeira etapa do ensino nacional (BRASIL, 1996). Esse fato possui grande 

relevância para às crianças e famílias, tendo em vista que agrega ao sistema de 

ensino uma preocupação com o desenvolvimento e a formação de bebês e 

crianças pequenas (BRASIL, 2017).  

Ocorre que, embora avanços sejam visualizados, as didáticas praticadas 

na Educação Infantil, requerem intensas discussões, já que seu reconhecimento 

como etapa do ensino nacional “não culminou, automaticamente, em práticas 

críticas e reflexivas” (RODRIGUES, 2018, p. 22).  

Esses fatos veem a demonstrar o quão complexo tem sido o caminhar em 

busca de superação das desigualdades marcantes que ocorrem na Educação 
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Infantil, bem como pela conquista da construção de identidade própria para a etapa 

que acolhe crianças desde seus nascimentos.  

Como descrito acima, os entraves ocorrem, ainda, quando discute-se sobre 

os assuntos e as formas de se proporcionar aprendizagens às crianças desta etapa 

de ensino e, assim, incluem-se, temáticas como as que envolvem a Educação 

Ambiental.  

Da mesma forma que a Educação Infantil, a Educação Ambiental também 

tem percorrido caminhos de reflexões para estruturar sua identidade, em busca da 

superação de práticas acríticas e estagnadas, que perpetuam estereótipos e estão 

enraizadas em nossa sociedade, em especial, nas escolas (TORALES-CAMPOS; 

CARVALHO, 2015). 

O amparo legal para que a Educação Ambiental ocorra, nos bancos 

escolares, evidencia-se, primeiramente, na LDBEN 9.394/96 (BRASIL, 1996), já que 

considera como importante as reações nos processos sociais. Após esta Lei, outras 

regulamentações começaram a tomar forma e foram sendo publicadas, como a 

Política Nacional para a Educação Ambiental, no ano de 1999 e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, no ano de 2012. 

Os marcos legais supracitados referendam a necessidade da Educação 

Ambiental e vimos, por exemplo, na Lei 9795/1999 que dispõe acerca da Política 

Nacional da Educação Ambiental (PNEA), que a Educação Ambiental precisa de 

presença em todos os níveis da educação nacional, ou seja, desde a Educação 

Infantil até o Ensino Superior, fato que requisita, consequentemente, formação 

acerca da Educação Ambiental por parte profissionais docentes, sobre os processos 

de inserção curricular desta temática. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), 

datadas de 17/12/2009, e efetivadas através da Resolução CNE/CEB 05/2009, 

discorrem sobre a necessidade de se “articular as experiências e os saberes das 

crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, 

ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral 

de crianças” (BRASIL, 2013, p. 97) nela matriculadas. Dito isso, compreende-se que 

à Educação Infantil é outorgada a função de, para além do cuidar, também educar, 

inclusive no que se refere a conceitos e conhecimentos ambientais. 

Contudo, mesmo diante das afirmações legais que orientam que permeiam a 

Educação Ambiental na Educação Infantil, ocorre que, apesar da  formação inicial 
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dos professores nos bancos acadêmicos conferirem a possibilidade de trabalhar 

com Educação Ambiental na Educação Infantil, muitos profissionais sentem-se 

“inseguros e com pouca formação para tal, e acabam recaindo em atividades 

pontuais, acríticas e descontextualizadas” (CARVALHO, 2019, p. 15), o que 

evidencia a necessidade de discussões sobre as formações realizadas no espaço 

escolar, acerca da Educação Ambiental. 

Diversos pesquisadores apontam para a insuficiência nas formações iniciais 

dos professores (CARVALHO, 2019; SAHEB e RODRIGUES, 2019, REIGOTA, 

2014, LOUREIRO; COSSIO, 2007) e, sendo assim, imagina-se que a formação 

continuada nos seus próprios locais de trabalho, conforme descrito na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/1996), possa ser uma 

opção profícua para que as inseguranças no desenvolvimento de ações de 

Educação Ambiental, sejam dirimidas. 

Desta forma, o presente estudo possui como objeto de estudo, formação 

continuada em Educação Ambiental, especificamente, sob a investigação de quais 

são dificuldades ou elementos facilitadores que pedagogos da Educação Infantil 

narram frente à realização de formações que perpassam tais temáticas ambientais.  

Oferecer aos profissionais da Educação Infantil, processos de formação 

continuada em seus locais de trabalho, com temáticas referentes à Educação 

Ambiental trata-se de uma estratégia que pode impactar na diminuição das 

distâncias simbólicas e objetivas entre crianças e a natureza. 

Neste momento, encontramos a figura do Pedagogo. Este é o profissional 

responsável pela formação continuada das equipes com quais atua.  

Contudo, da mesma forma que professores, os pedagogos também 

encontram anteparos para que façam a temática ambiental fluir nas formações que 

organizam. Assim, o presente estudo propõe-se a pesquisar quais fatores 

pedagogos revelam como os que impulsionam ou os que dificultam as tratativas 

acerca de temáticas ambietais nas formações continuadas nos espaços de Centros 

Municipais de Educação Infantil (CMEI’s). 

Destaca-se a importância do pedagogo escolar para contribuir com o 

processo de formação continuada dos profisisonais dos CMEI’s por meio de ações 

que visem ao aperfeiçoamento de conhecimento e habilidades para a realização de 

atividades educativas que permitam exercer seu papel de formador dos profissionais 

com os quais atua. 
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Segundo Libâneo (2011), para melhor formar os professores em seus 

espaços de trabalho, faz-se necessário um pedagogo escolar que seja hábil para 

realizar “a produção da teoria e da prática através da própria ação pedagógica” (p. 

25). Contudo, no cotidiano das escolas e centros de Educação Infantil, nos 

deparamos com ações fragmentadas e estanques, tendo em vista que o pedagogo 

encontra dificuldades de natureza teórica e prática que acabam não favorecendo 

que temáticas ambientais estejam presentes nas formações continuadas em serviço.  

É, a formação continuada, ação determinante para que que sejam atingidos 

movimentos profícuos nas ações docentes. Com ela, “professores podem aprender 

várias coisas: toma decisões coletivamente, formular o projeto pedagógico, dividir 

com os colegas, as preocupações, desenvolver o esp´´irito de solidariedade, assumir 

coletivamnete, a responsabilidade pela escola” (LIBÂNEO, 2004, p. 34).  

Tamanha importância a formação continuada possui que impacta na 

formação da identidade do professor (IDEM), bem como nas ações que esses 

sujeitos desempenham diariamente no cerne da sala de aula. 

Neste sentido, ressaltamos que “não haverá nenhuma mudança significativa 

se a comunidade dos formadores e a comunidade dos professores não se tornarem 

mais permeáveis e imbricadas” (NÓVOA, 2009, p. 17), movimento que pode ocorrer 

através da formação continuada. 

Sendo assim, nesta pesquisa, importa-nos investigar quais limitações ou 

elementos que facilitam o trabalho do pedagogo que atua nos CMEI’s do município 

de São José dos Pinhais (PR), em relação à formação dos professores em serviço 

para o desenvolvimento da Educação Ambiental. 

Como caminho metodológico para que a pesquisa fosse concretizada, 

optou-se pela pesquisa qualitativa, tendo em vista que ela encarrega-se que buscar 

a compreensão dos processos pelos quais os sujeitos envolvidos na pesquisa 

constroem significados (BOGDAN; BIKLEN, 1994), possibilitando que sejam fossem 

realizadas pesquisas semiestruturadas que possibilitam a postura exploratória, não 

se limitando a perguntas estanques e imutáveis. 

Diante da inquietação e da necessidade de compreender particularizações 

da ocorrência da formação dos profissionais da Educação Infantil em seus locais de 

trabalho, preocupa-nos, como parte do escopo da presente pesquisa, além de 

investigar os obstáculos ou elementos facilitadores citados no parágrafo anterior, 

também investigar o pedagogo e as dificuldades ou elementos facilitadores que ele 
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encontra para insurgir e fazer emergir a temática na Educação Infantil. 

Cabe-nos clarificar que, doravante, todas as vezes em que, no presente 

texto, citarmos a Educação Ambiental na Educação Infantil, referimo-nos aos afetos, 

às experiências, às vivências e às relações dos bebês, das crianças bem pequenas 

e das crianças pequenas (TIRIBA, 2010) com a natureza, de forma intencionalmente 

planejadas e realizadas nas unidades de ensino, sendo essa uma concepção de 

Educação Ambiental na Educação Infantil.  

A adoção deste prisma deve-se ao fato de que bebês ou crianças, que 

contam com poucos meses ou anos de vida, não possuem desenvolvimento 

cognitivo ou experiências sociais para que possam, autonomamente, exercitar a 

Educação Ambiental de Crítica Social (SAUVÉ, 2015), por exemplo, em que 

essencialmente, recorre-se à análise de dinâmicas sociais para compreender 

intenções, posicionamentos, argumentos, bem como “valores explícitos e implícitos, 

de decisões e de ações dos diferentes protagonistas de uma situação” (p. 30). 

 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA 
 

Tendo sido o tema delimitado, os passos seguintes foram desafiadores, pois 

foi necessário balizar, claramente, os problemas que sustentam a pesquisa, para 

atribuir a ela a identidade necessária para que fosse, de fato, relevante dentro do 

contexto científico, entrelaçando-a com os estudos sobre o papel do pedagogo face 

a formação continuada em serviço. 

A temática ambiental emerge, fortemente, nas sociedades mundiais a partir 

dos anos 60 do século passado, sempre sendo citada como questão que requer 

pensares e fazeres “corretos e urgentes”. Contudo, em sentido inverso, as ações 

concretas no solo educacional brasileiro, foram morosas e, somente no ano de 2012 

é que a Educação Ambiental passou a ser institucionalizada nos sistemas de ensino 

por meio da publicação das Diretrizes Nacionais para a Educação Ambiental 

(DCNEA).  

Assim, vê-se necessário adentrar, também, na compreensão dos caminhos 

trilhados para a formação dos pedagogos, profissionais que, segundo as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (BRASIL, 2006), serão 

licenciados para a “docência na Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino 
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Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de 

Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras 

áreas nas quais estejam previstos os conhecimentos pedagógicos” (BRASIL, 2006, 

p. 01). Tais profissionais, dentre suas demandas, atuarão de forma a contextualizar 

a Educação Ambiental dentro das funções profissionais a serem desenvolvidas nas 

instituições de ensino.  

Sobre o pedagogo, percebe-se que não é simples a sua ação no espaço 

escolar, sendo sua atuação ampla e ramificada, já que vivemos numa cultura em 

que emergem mudanças contínuas e diárias, fazendo com que sejam expandidos 

saberes e, no âmago da sociedade, “são requeridas novas habilidades, mais 

capacidade de abstração, de atenção, um comportamento mais flexível” (LIBÂNEO, 

2001, p 155). O mesmo autor revela a importância do pedagogo, afirmando que ele 

é 

  
imprescindível na ajuda aos professores no aprimoramento do seu 
desempenho na sala de aula (conteúdos, métodos, técnicas, formas de 
organização da classe), na análise e compreensão das situações de ensino 
com base nos conhecimentos teóricos, ou seja, na vinculação entre as 
áreas do conhecimento pedagógico e o trabalho de sala de aula (LIBÂNEO, 
2001, p. 127). 
 

Diante da busca por esta articulação entre os conhecimentos teóricos e a 

prática docente, o pedagogo pode lançar mão da formação continuada no local de 

trabalho, tarefa que envolve estudos, reflexões e diálogos contínuos com os 

professores e educadores , fato que torna-o um elemento essencial , 

compreendendo-o num “sentido amplo que engloba os conhecimentos, as 

competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos docentes, ou seja, 

aquilo que foi muitas vezes chamado de saber-fazer e de saber-ser ”(TARDIF, 2012, 

p. 60).  

Se a temática ambiental emerge, cada vez mais, como premente nas 

discussões, se é uma necessidade indiscutível a sua abrangência em todas as 

etapas do ensino nacional e se é através da formação continuada nos próprios 

locais de trabalho que o pedagogo pode instigar reflexões, discussões e debates 

acerca da prática docente, perguntamo-nos: quais dificuldades e obstáculos ou 

quais elementos facilitadores os pedagogos encontram quando buscam efetivar esta 

tarefa?  
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Tal pergunta balizará os percursos da presente pesquisa, procurando 

desvendar ainda, como os pedagogos percebem suas responsabilidades frente às 

formações continuadas, no tocante à Educação Ambiental na etapa da Educação 

Infantil. 

Optou-se por olhar para a etapa da Educação Infantil por se tratar da 

primeira experiência de ensino formal que as crianças brasileiras frequentam, ou 

seja, trata-se do primeiro espaço de educação formal em que a Educação Ambiental 

pode fazer-se presente.  

Outro argumento que justifica o olhar voltado à Educação Infantil nessa 

pesquisa, é o que aponta a Lei 12.796/2013, que torna obrigatório o ensino a partir 

de quatro anos de idade, ou seja, tal documento torna ainda mais importante a 

educação da criança pequena. 

Tendo em vista os argumentos relacionados a ser a Educação Infantil o 

“primeiro espaço de educação coletiva fora do contexto familiar” (BRASIL, 2013, p. 

85), percebe-se a crescente necessidade de entrelaçar a ação de formação 

continuada que o pedagogo desenvolve com suas equipes com a temática 

ambiental, a fim de compreender em que medida é possível estabelecer tessituras 

em relação à Educação Ambiental. 

Diante do que foi dito até aqui, ressalta-se que o objeto desta pesquisa é a 

formação continuada que pedagogos realizam com as equipes com as quais 

trabalham diretamente nos CMEI’s em que atuam, buscando compreender quais 

elementos facilitam ou apresentam-se como obstáculos para a abordagem de 

temáticas ambientais. 

 

1.2 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Inserida no contexto laboral como Pedagoga no município de São José dos 

Pinhais e face às demandas socioambientais que permeiam o CMEI em que atuo, 

percebi a necessidade de buscar conhecimentos referentes às formações 

continuadas que os pedagogos realizam nas unidades de ensino em que atuam, 

especialmente no que tange à temática ambiental. 

São José dos Pinhais localiza-se a cerca de 7 km de distância da capital 

paranaense e, junto com outras 29 cidades, compõem a região metropolitana de 

Curitiba. O município conta com uma população estimada pelo Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística (IBGE), para o ano de 2020, de 329.058 mil habitantes 

(IBGE, 2020), contando com área total territorial, segundo a mesma fonte, de 

946,435 km².  

Sua constituição histórica ocorreu a partir da vinda de exploradores de 

minérios, em idos dos anos 1649 a 1651. Esses imigrantes vieram do litoral 

paranaense e descobriram a existência de ouro em rios na região da hoje 

denominada São José dos Pinhais. Ali, os imigrantes europeus depararam-se com 

os povos originários do local, sendo que eles “pertenciam às famílias linguísticas dos 

Jê e Tupi-Guarani” (SÃO JOSE DOS PINHAIS, 2019).  

Ao findar a exploração do ouro na localidade, foi ocorrendo a 

desterritorialização dos povos originários e a ocupação por novos povoados, sendo 

que, somente em 1852, criou-se a Vila de São José dos Pinhais.  

No ano seguinte, nesta vila foram instituídas as instalações políticas com a 

posse solene dos primeiros vereadores da tão recém-criada vila. No ano de 1897, 

através de Lei estadual, a vila passou à categoria de cidade.  

  
 

FIGURA 1 - CENTRO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - 1930 

 
FONTE: Acervo da Prefeitura, 1930. Disponível em:http://www.sjp.pr.gov.br/historia/. 

Acesso em: 21 jun. 2021. 
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Todo o contexto de fundação histórica da cidade é margeado por questões 

ambientais. A começar pelo próprio nome da cidade, que remete aos pinheiros que 

eram vastamente espalhados pela região, pela própria forma de povoamento para 

extração do ouro, pela grande atividade agrícola local, bem como pela presença de 

importantes rios afluentes do Rio Iguaçu. Tais fatores sempre fizeram com que São 

José dos Pinhais fosse espaço de privilegiados contextos socioambientais. 

Atualmente, o município comporta o maior aeroporto da região de Curitiba, 

bem como é um grande polo automobilístico, contando com montadoras diversas, 

além de inúmeras indústrias que produzem insumos para elas. Muitas outras 

empresas de grande e médio porte estão instaladas na SJP, fato que, além de fazer 

com que mais pessoas busquem residência na cidade, consequentemente, força a 

procura por instituições que ofereçam a educação básica. 

Neste contexto vemos a demanda por vagas públicas nos Centros 

Municipais de Educação Infantil no município aumentar.  

No ano de 2020, o município contava com 44 unidades denominadas de 

Centros Municipais de Educação Infantil. Segundo dados da Secretaria Municipal de 

Educação (SEMED), o número total de crianças entre zero e cinco anos 

matriculadas no município, no ano de 2019, era de 9.375 (SÃO JOSÉ DOS 

PINHAIS, 2019, p. 111) em turmas que, de acordo com a Deliberação 02/2019 do 

Conselho Municipal de Educação de São José dos Pinhais (CME/SJP), recebem a 

denominação de Infantil I, Infantil II, Infantil III, Infantil IV, Pré I e Pré II (QUADRO 1): 

 
QUADRO 1 - MODALIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

NOMENCATURA FAIXA ETÁRIA 

INFANTIL I Crianças nascidas no ano em curso e que completam um ano a partir de 

31/03 

INFANTIL II Crianças que completam um ano até 31/03 do ano letivo 

INFANTIL III Crianças que completam dois anos até 31/03 do ano letivo 

INFANTIL IV Crianças que completam três anos até 31/03 do ano letivo 

PRÉ I Crianças que completam quatro anos até 31/03 do ano letivo 

PRÉ II Crianças que completam cinco anos até 31/03 do ano letivo 

FONTE: Deliberação 02/2019 (CME/SJP, 2019). 
 

Segundo organograma da SEMED, o pedagogo é um dos servidores que 

compõem o quadro funcional dos CMEI’s, o qual estrutura-se da seguinte forma 
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organizacional (FIGURA 2): 
FIGURA 2 - ORGANOGRAMA DE CMEI 

 
FONTE: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, 2021. 

 
Ao observar-se a Figura 2, é possível perceber que o pedagogo se encontra 

como personagem de grande relevância junto à equipe de trabalho dos CMEI’s, 

tendo em vista que sua colocação hierárquica equivale ao do Diretor Auxiliar e está 

colocado acima de outros cargos públicos com os quais acabará exercendo as suas 

funções (como a de formação continuada em serviço) com professores e 

educadores, por exemplo.  

Corroborando com a perspectiva de escola como espaço de formação 

contínua, Libâneo (2001) alerta para a necessidade de que o pedagogo assuma sua 

missão pedagógica, transformando “nossas escolas em espaços de aprendizagem, 

de formação continuada, aprendendo, dentro da escola as novas exigências da 

nossa profissão” (p. 175), contribuindo para a humanização e a dignidade das 

pessoas.  

Nesse viés, é na superação de práticas de formação continuada que 

buscam, meramente, a “suplência e/ou atualização de conteúdos de ensino” 

(PIMENTA, 1999, p. 17) por parte do docente, que será possível articular, 
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contextualmente, novos saberes e novas práticas de ensino e aprendizagem nos 

espaços escolares. Desta forma, pedagogos precisam romper com formações 

desarticuladas, mesmo que dificuldades se apresentem a eles. 

No calendário escolar dos CMEI’s de São José dos Pinhais, encontram-se 

reservados dias próprios para formações continuadas nas unidades de ensino, 

realizadas pelos pedagogos, que são denominadas de “Reunião Pedagógica”. Estes 

momentos são marcados pela pausa, em toda a rede de ensino das atividades de 

atendimento aos alunos e pelo estudo de assuntos pertinentes ao trabalho docente. 

Além dos dias previstos para a formação dos professores, que, de acordo 

com a análise dos calendários escolares específicos da Educação Infantil do 

município, nos últimos cinco anos letivos (2015 a 2019), foram quatro por ano, existe 

a necessidade das formações continuadas durante as horas atividades docentes, 

momentos em que, além de planejar sua prática, o professor deve dedicar tempo 

para estudo.  

Diante do contexto da crescente demanda por busca de atendimentos na 

Educação Infantil e frente à necessidade da presença da Educação Ambiental como 

“componente integrante, essencial e permanente na Educação nacional” (BRASIL, 

2013, p. 558), propõe-se que sejam entrelaçados olhares para compreender em que 

condições o pedagogo desenvolve suas atividades para propor estudos sobre 

temática ambiental junto a sua equipe de trabalho. 

 

1.3 O PEDAGOGO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

 

Os funcionários atuantes na Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais 

(PM/SJP) são regidos por um estatuto próprio que, em sua última publicação, é 

regulamentado pela Lei 525/2004, em conjunto com a Lei Complementar 02/2004. 

Ambos os documentos dispõem sobre o Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais. Nos termos da Lei 525/2004, título I, inciso XII, o Grupo Operacional do 

Magistério (GOM), é entendido como, 
aquele formado por professores e pedagogos efetivos que atuam nas 
Unidades de Ensino, nelas incluídas as funções de Direção e Direção 
Auxiliar, bem como nos demais órgãos de educação, desenvolvendo 
atividades exclusivas ao Magistério, sujeitos às normas pedagógicas e às 
demais disposições legais (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2004, p. 02). 
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Diante disso, constata-se que o pedagogo se inclui no Grupo Operacional do 

Magistério municipal, sendo que, na Lei Complementar 02/2004, são descritas as 

funções específicas, organizações de contratação e trabalho destes profissionais. 

Para o trabalho semanal, são estabelecidas 40 horas de dedicação. Para a 

contratação, via concurso público, faz-se necessária a graduação, em nível superior, 

de Licenciatura em Pedagogia. 

A mesma Lei Complementar descreve as atribuições concernentes ao cargo 

do pedagogo, tanto para os que atuam nas unidades de ensino quanto para os que, 

eventualmente, atuem nas unidades administrativas, como a própria SEMED.  

Dentre as atribuições do concursado como pedagogo, é possível citar 

algumas que caminham na perspectiva do aprimoramento da prática educativa, 

como as que seguem e foram retiradas do anexo I da Lei Complementar 02/2004, 

sendo: 
 
- Acompanhar a prática pedagógica desenvolvida na escola, assessorando 
o professor em seu planejamento, pesquisando e sugerindo atividades 
diversificadas de acordo com a Proposta Pedagógica e o Currículo 
Municipal; 
- Coordenar reuniões pedagógicas; 
- Participar da coordenação, elaboração, acompanhamento e execução da 
Proposta Pedagógica/Regimento Escolar, Plano de Ação e Plano Anual de 
Metas; 
- Acompanhar a prática pedagógica do professor e o processo de avaliação 
das diferentes áreas do conhecimento (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2004, p. 
28). 

 

Apesar de não discorrer, explicitamente, acerca da responsabilidade do 

profissional pedagogo com a formação continuada em serviço da equipe na qual 

atua, as ações que são de sua responsabilidade, de acordo com as descrições do 

seu cargo, o levam, tacitamente, a tal tarefa. Ora, ao assessorar o professor, sugerir 

atividades de acordo com o currículo municipal ou, ainda, ao coordenar as reuniões 

pedagógicas.  

Ao realizar pesquisa no portal da transparência do município de SJP, foi 

possível constatar que, no mês de outubro de 2020, a rede pública municipal de 

ensino contava com a quantidade de profissionais descrita a seguir (QUADRO 2). 

 
QUADRO 2 - DEMONSTRATIVO DE PEDAGOGOS QUE ATUAM NA PMSJP 

LOCAL DE LOTAÇÃO QUANT. 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 52 
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DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 87 

DEPARTAMENTO DE ENSINO ESPECIAL 32 
SEDE ADMINISTRATIVA DA SEMED 16 
PEDAGOGOS LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS 09 
TOTAL GERAL 196 

FONTE: A autora, com base nos dados obtidos no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de 
São José dos Pinhais. 

 

Em relação aos 52 pedagogos que se encontram lotados no Departamento 

de Educação Infantil, é importante esclarecer que nove deles atuam como diretores 

ou diretores auxiliares em CMEI’s, ou seja, não atuam unicamente como pedagogos. 

Há, também, um pedagogo que desenvolve suas tarefas laborais por, apenas, 20 

horas semanais, porque é oriundo de concurso público anterior à publicação do 

Estatuto dos Servidores de SJP em 2004 e, naquela ocasião, os concursos para 

pedagogos tinham essa característica.  

No ano de 2021, o município de SJP conta com um total de 44 CMEI’s que 

atendem crianças da etapa da Educação Infantil e, devido ao alto número de procura 

por matrículas nas modalidades obrigatórias, 17 escolas (rurais ou urbanas) também 

oferecem atendimento para meninos e meninas a partir dos quatro anos de idade.  

O município estabelece que, em unidades de ensino com Porte I e II, haverá 

a presença de um profissional pedagogo e as de Porte III contarão com dois 

pedagogos. Sobre o porte dos CMEI’s de SJP, o Decreto Municipal nº 2.696/2017, 

estabelece o seguinte: 

 
I – Porte I, para os Centros Municipais de Educação Infantil com até 144 
alunos;  
II – Porte II, para os Centros Municipais de Educação Infantil com 145 a 306 
alunos; e  
III – Porte III, para os Centros Municipais de Educação Infantil com 307 
alunos ou mais. 
 

Por meio da análise deste mesmo decreto, é possível perceber que o 

município possui trinta e nove CMEI’s de porte I e II e outros cinco CMEI’s que 

possuem porte III. Nesta perspectiva, a quantidade ideal de pedagogos necessária 

para que a demanda fosse plenamente atendida, seria de quarenta e nove 

profissionais.  

Contudo, ao relacionar a demanda ideal com a demanda real, constata-se a 

carência de oito pedagogos para atenderem plenamente as unidades de Educação 

Infantil de São José dos Pinhais. Verifica-se, portanto, que faltam pedagogos nos 
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CMEI’s de SJP e, ainda, que eles não possuem hora atividade assegurada. Assim, 

suas condições de trabalho passam a ser deficitárias, com possíveis dificuldades na 

efetivação plena de suas funções, dentre elas, a coordenação de processos de 

formação continuada.   

No que se refere à quantidade total de crianças atendidas na Educação 

Infantil no município de SJP, é possível perceber que o número passa de 9 mil, 

podendo ser visualizada a seguir (QUADRO 3): 
 

QUADRO 3 - MATRÍCULAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM SJP 

INFANTIL 1 INFANTIL 2 INFANTIL 3 INFANTIL 4 PRÉ TOTAL 

437 835 1888 2518 3707 9375 

FONTE: Referencial Curricular Municipal de SJP – Versão Preliminar – 2020. 

 

No ano de 2019, foram realizados ajustes para que as crianças matriculadas 

na etapa da Educação Infantil na rede municipal de ensino de SJP pudessem ser 

ajustadas ao corte etário, conforme previsto na Resolução do CNE/CBE 02/2018, 

que dispõe acerca da Diretrizes Operacionais para a Matrícula Inicial de Crianças na 

Educação Infantil, determinando que crianças que completem 04 anos até a data de 

31/03 do ano corrente, encontram-se em idade obrigatória para matrícula na pré-

escola. 

As modalidades e datas de corte etários adotados em SJP são mais bem 

visualizadas no Quadro 4:  

 
QUADRO 4 - MODALIDADES E CORTE ETÁRIO EM SJP PARA O ANO 2021 

Nome da modalidade Data de nascimento da criança 

Infantil I 01/04/2020 até 31/03/2021 

Infantil II 01/04/2019 até 31/03/2020 

Infantil III 01/04/2018 até 31/03/2019 

Infantil IV 01/04/2017 até 31/03/2018 

Pré I 01/04/2016 até 31/03/2017 

Pré II 01/042015 até 31/03/2016 

FONTE: A autora com base nos dados do Referencial Curricular Municipal de SJP – Versão 
Preliminar – 2020. 

Quando se trata da organização do trabalho pedagógico realizado nas 

turmas que atendem Educação Infantil neste município, percebeu-se que segue 

orientações curriculares próprias, produzidas pelo município e oficializadas a partir 
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da publicação da Portaria da SEMED 112/2020, que institui o Referencial Curricular 

de São José dos Pinhais, regido por princípios que devem ser observados por todos 

os servidores envolvidos no trabalho com a educação pública municipal.  

Nem sempre os CMEI’s de SJP contaram com a presença de pedagogos. 

Anteriormente, este profissional poderia ser nomeado pela SEMED e era 

denominado “coordenador pedagógico”, sem necessidade de concurso público (SÃO 

JOSÉ DOS PINHAIS, 2016). Nesse contexto, eram profissionais que “em cargo 

comissionado, tinham a função de executar as funções administrativas da unidade e, 

também, prestar auxílio em questões pedagógicas aos profissionais que atuavam 

com crianças” (IDEM, p. 07).  

Ao observar tal perspectiva, é possível notar que o trabalho pedagógico 

carregava, ainda, caráter de funções administrativas. Contudo, gradativamente, o 

cenário foi sendo modificado e o município empenhou-se para se desvencilhar do 

histórico assistencialista que, historicamente, caracteriza a Educação Infantil 

nacional. A partir do ano de 2011, houve um chamamento de pedagogos em 

concurso público e, desde então, estes profissionais foram recebendo lotação em 

CMEI’s.  

O Referencial Curricular Municipal para a Educação Infantil que se encontra 

em vigência em SJP é apresentado pela portaria SEMED 112/2020 e traz dados 

importantes sobre este crescimento da atuação do pedagogo nos CMEI’s do 

município, ao apontar que, no ano de 2014, existiam 42 unidades de Educação 

Infantil e um número de 27 pedagogos (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2020), ou seja, 

muitas unidades careciam, naquele momento, do pedagogo em seus quadros 

funcionais. 

A partir dos documentos analisados, é possível perceber o potencial 

formador dos pedagogos, ressaltando que, a este profissional, cabe organizar, 

orientar e “planejar a formação continuada, sobretudo aquela que amplie saberes 

docentes sobre o desenvolvimento infantil e suas formas de manifestações dentro 

das unidades educacionais que, no caso da Educação Infantil, manifestam-se por 

meio das interações e brincadeiras” (SÃO JOSE DOS PINHAIS, 2020, p. 242). 

Diante desta realidade, delineou-se os seguintes objetivos para esta pesquisa: 
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1.4 OBJETIVOS 
 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar os aspectos que 

dificultam e/ou favorecem para que pedagogos desenvolvam formação continuada 

em serviço, no que tange a Educação Ambiental, com profissionais que atuam em 

cinco CMEI’s do município de São José dos Pinhais.  

 

1.4.1 Objetivos específicos 
 

- Compreender se pedagogos percebem-se como responsáveis frente às 

formações continuadas no tocante à Educação Ambiental na etapa da Educação 

Infantil;  

- Analisar, a partir da percepção dos pedagogos, os elementos que 

favorecem o trabalho com a Educação Ambiental na formação dos professores da 

Educação Infantil;  

- Mapear possíveis dificuldades que os pedagogos identificam para abordar 

as temáticas relacionadas à Educação Ambiental na etapa da Educação Infantil. 

  



30 
 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
  

2.1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL 

 
A formação dos docentes emerge como necessidade ímpar para o avanço e 

melhoria das ações no contexto escolar, principalmente diante de momentos em 

que, defrontamo-nos com “tempos de intolerância, individualismo e discursos 

anticientificistas” (LOUREIRO, p. 2019, p.15). Esses são momentos de formar com 

bases sólidas e, para isso, refletir e realizar pesquisas sobre a formação docente, 

faz-se tão necessário. 

Neste sentido, vale esclarecer que, conforme Marcelo (2009), a concepção 

de formação continuada pode ser compreendida com base no entendimento de que 

é um processo de desenvolvimento profissional compreendido com a “conotação de 

evolução e continuidade que, em nosso entender, supera a tradicional justaposição 

entre formação inicial e formação continuada de professores” (p. 09).  

O mesmo autor explica que, ao adotar-se a nomenclatura Desenvolvimento 

Profissional Docente, não se está deixando de considerar que existem diferentes 

maneiras de realizar a formação dos professores.  

Ao contrário, aponta que podem ser encontrados termos como “formação 

permanente, formação contínua, formação em serviço, desenvolvimento de recursos 

humanos, aprendizagem ao longo da vida, cursos de reciclagem ou capacitação” 

(IBIDEM) pluralizando o contexto do desenvolvimento profissional dos professores. 

Para clarificar ainda melhor o conceito assumido de desenvolvimento 

profissional docente, Day (2009) explica ser  

 
o processo mediante o qual os professores, sós ou acompanhados, reveem 
e desenvolvem o seu compromisso como agentes de mudança, com os 
propósitos morais do ensino e adquirem e desenvolvem conhecimentos, 
competências e inteligência emocional, essenciais ao pensamento 
profissional, à planificação e a prática com as crianças, com os jovens e 
com os seus colegas, ao longo de cada uma das etapas das suas vidas 
enquanto docentes (DAY apud MARCELO, 2009, p.10).  

 

Certamente, o desenvolvimento profissional docente compila o que mais se 

aproxima daquilo que constitui o profissional do ensino, afinal, abrange os contextos 

e vivências que cercam o professor desde suas experiências anteriores à própria 

docência, até os dias que ora vive e atua. 
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Contudo, o presente estudo aborda, além do conceito descrito acima, 

também outros que estão diretamente relacionados à pesquisa, como, por exemplo: 

formação inicial, formação continuada e formação continuada em serviço. Para 

compreender melhor todos esses conceitos e para contextualizar a compreensão, 

considera-se oportuno apresentar alguns dados sobre o processo de constituição 

histórica da formação de professores.  

 

2.1.1 Perspectiva Histórica da Formação de Professores no Brasil 
 

Romanowski (2012) apresenta o trilhar histórico da formação de professores 

no Brasil e ressalta que, formalmente, “a primeira escola normal foi a da província do 

Rio de Janeiro em 1835. No entanto, a preocupação com a seleção de professores 

para atuar nas escolas públicas era anterior à existência dos cursos de formação” (p. 

71).  

Sobre as primeiras escolas normais no Brasil, Tanuri (2000) relata que  

 
o currículo era bastante rudimentar, não ultrapassando o nível e o conteúdo 
dos estudos primários, acrescido de rudimentar formação pedagógica, esta 
limitada a uma única disciplina (Pedagogia ou Métodos de Ensino) e de 
caráter essencialmente prescritivo. A infraestrutura disponível, tanto no que 
se refere ao prédio, como a instalação e equipamento, é objeto de 
constantes críticas nos documentos da época. A frequência foi 
reduzidíssima (...). Nessas condições, tais escolas foram frequentemente 
fechadas por falta de alunos ou por descontinuidade administrativa e 
submetidas a constantes medidas de criação e extinção (p. 65). 

 

Naquele período histórico, ainda não havia obrigatoriedade de formação 

específica para a docência, sendo que professores eram contratados mais pelo 

prestígio social e político que possuíam do que pela sua formação acadêmica. Sobre 

isso, Romanowski (2012) corrobora que a formação específica nas escolas 

normalistas não era essencial, e os dirigentes que indicavam professores acabavam 

“geralmente nomeando pessoas de prestígio social na comunidade” (p. 73). 

Com o decorrer do tempo, durante o século XX, houve avanços relativos às 

concepções acerca da própria escola, passando ela a ser vista como “promotora da 

difusão do conhecimento e do desenvolvimento social e cultural da humanidade” 

(IDEM, p. 74). Também ocorreram expansões do ensino primário, fator que 

contribuiu para o necessário redirecionamento da formação de professores no Brasil. 



32 
 

 

Desta forma, também as formações para professores passaram por 

ressignificações. Pontos como a ampliação da duração que, de dois anos, passaram 

a contar com quatro anos, bem como ocorreu a reorganização do currículo dos 

cursos normais, os quais foram estruturados em dois blocos, um deles de caráter 

propedêutico e o outro profissionalizante. 

Com o decorrer do tempo e na medida em que a educação ganhava maior 

importância social, foram “surgindo cursos especificamente destinados à preparação 

de pessoal para desempenhá-la” (TANURI, 2000, p. 14), como, por exemplo, cursos 

de aperfeiçoamento para o magistério e curso de formação de administradores 

escolares. 

Na década de 1920, algumas reformas educacionais foram instituídas e, 

dentre elas, aquelas voltadas aos modelos das escolas normais, que perduraram até 

os anos de 1970. 

Neste período histórico, as escolas normais tinham a finalidade de formar o 

professor primário, fato que lhe conferia fundamental importância, traduzindo-o como 

aquele que possuía o saber, levando à “valorização do professor e de seu estatuto 

de detentor do conhecimento” (ROMANOWNKI, 2012, p. 76). 

A LDB nº 5.692/1971 definiu que aos professores formados no, então, 

denominado Curso de Magistério, concedia-se a prerrogativa de docência somente 

para os anos iniciais do ensino de primeiro grau e, para ministrar aulas para o 

magistério, far-se-ia necessária, a formação em nível superior.  

A partir deste momento, o prestígio elevado que antes, tanto as escolas 

normais quanto os professores normalistas carregavam, iniciou um declínio, 

conforme aponta Tanuri (2000): 

 
inúmeros trabalhos sobre o assunto são unânimes em apontar o 
“esvaziamento”, a “desmontagem”, a “desestruturação”, a “perda de 
identidade” ou a “descaracterização” sofrida pela escola normal no período, 
tendo-se vislumbrado inclusive sua “desativação” nos anos imediatamente 
posteriores à reforma, devido à queda considerável da procura, ao 
fechamento de inúmeros cursos, paralelamente ao descaso de políticas 
nacionais e estaduais (p. 81). 

 

Nos anos seguintes, a formação de professores teve modificações com a 

promulgação da LDBEN 9.394/1996, que organizou a educação nacional até os dias 

atuais. 
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A formação de professores prossegue trilhando caminhos de incertezas, 

tendo em vista a criação de cursos como o denominado Curso Normal Superior, 

bem como a ampliação de cursos de Licenciatura em Pedagogia e a inserção de 

disciplinas direcionadas a metodologias de ensino e estágios nos currículos de 

licenciaturas diversas, direcionando conteúdo específico destas graduações ao 

ensino. Estudantes de graduação de diversos cursos, seguiam a formação 

conhecida por 3+1, ou seja, cursavam o bacharelado nos três primeiros anos e, no 

último, as disciplinas pedagógicas (ROMANOWSKI, 2012). 

Sobre a formação em Pedagogia, pode-se sintetizar apontando que 

atualmente ela se refere à formação inicial de docentes para a Educação Infantil e 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Possibilita, ainda, o exercício da docência nos 

cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, bem como permite que o egresso 

atue como gestor, supervisor, orientador ou administrador escolar (BRASIL, 2006). 

Mas, nem sempre foi assim. Desde que criado no Brasil, no ano de 1939, o 

curso de Pedagogia já passou por diversas alterações, oscilando entre bacharelado 

e licenciatura. Quando criado, iniciou com a finalidade de formar técnicos em 

educação, para que estes profissionais “pudessem contribuir com a estruturação do 

sistema brasileiro, atuando nos órgãos educacionais responsáveis por implementar 

as propostas definidas nas instâncias governamentais” (IDEM, p. 79). Com o passar 

dos anos e com a necessidade da formação de professores para a docência para os 

anos iniciais da educação nacional, passou a formar professores para os cursos 

Normais.  

No período pré-ditatorial, houve a busca pela formação de trabalhadores 

para o mercado de trabalho capitalista e, entre eles, os profissionais da educação. 

Era um período desenvolvimentista e a educação passou a ser “instrumento de 

aceleração do desenvolvimento econômico do país e, também, de progresso social” 

(FURLAN, 2008, p. 3866). 

Caminhando entre incertezas, por longo período prevaleceu a formação 

fragmentada do pedagogo, dentro do próprio currículo de Pedagogia, ora formando 

bacharéis, ora formando licenciados. Este panorama vislumbra-se mesmo após 

reformas educacionais ou implementações de leis gerais de educação.  

Desta forma, permaneceu certa instabilidade na caracterização do 

profissional pedagogo e sobressaiu a fragmentação do trabalho pedagógico 
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realizado, contribuindo para a concretização da divisão do trabalho pedagógico nas 

escolas (ROMANOWSKI, 2012).  

O exposto acima é visto a partir do Parecer CFE 525/69, citado por Furlan 

(2008), o qual descreve que a Pedagogia “visava a formação do professor para o 

ensino normal (licenciado), e de especialistas para as atividades de orientação, 

administração, supervisão e inspeção dentro das escolas e do sistema escolar” (p. 

3866).  

Diante da fragmentação que ocorria, sob discussões acerca da 

desvalorização da profissão docente e da distância abismal entre os estudos 

realizados no Curso de Pedagogia com as realidades vivenciadas nas escolas, 

descaracterizando-as como instituições sociais e de ensino, percebem-se nas 

décadas vindouras, dos anos de 1980 e 1990, o aumento dos diálogos e reflexões 

no que se refere à formação de professores.  

Alguns temas predominaram nestas discussões, como, por exemplo, a 

relação teoria e prática, os estudos das realidades pedagógicas, bem como estudos 

sobre as complexidades da função docente e sobre o processo de formação 

continuada dos professores.  

Sobre isso, Romanowski (2012) ressalta que muitos “consideram a década 

de 1990 como a década da formação docente” (p. 83), ressaltando que as novas 

perspectivas previam, enfim, a revisão sobre a relação teoria-prática, sendo que o 

espaço escolar deixa de ser encarado, somente como local de aplicação da teoria e 

passa a ser visto como um potencial espaço do desenvolvimento profissional 

docente.  

Outro fato que permite perceber a preocupação com a formação dos 

docentes, são as ações do Comitê Pró-Participação na definição da formação do 

educador que originou a Associação Nacional pela Formação de Profissionais da 

Educação (ANFOPE), fato ocorrido na década de 1980. 

Diante destes movimentos e perante a necessidade crescente de 

professores para o mercado de trabalho, Freitas (2002) aponta que “cresce em 

nosso país, o número de IES, aumentando significativamente, o número de cursos 

nas áreas com maior demanda” (p. 144), sendo que a Pedagogia está entre elas.  

Assim, a partir da LDBEN 9.394/1996, fica ainda mais evidenciado que a 

formação de docentes é necessária para se atuar na Educação Básica.  
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Tal formação pode ocorrer em nível médio ou nível superior, dependendo 

das características das instituições formadoras e do contexto regional.  

Tomar conhecimento acerca do processo histórico pelo qual a formação de 

professores trilhou, permite-nos compreender que, diferentemente de outras 

profissões, o pedagogo circula, historicamente, entre incertezas sobre sua essência 

laboral, fato que reflete, ainda hoje, nas concepções que possuem sobre suas 

funções, competências e atribuições no espaço escolar. 

O certo é que, estes profissionais, pela natureza do trabalho que realizam, 

necessitam de uma formação específica e de boa qualidade, tendo em vista que sua 

ação reverbera em todo o tecido social.  

 

2.2 A PEDAGOGIA COMO CIÊNCIA INVESTIGATIVA DA EDUCAÇÃO 

 
Após conhecer o caminho histórico percorrido pela formação de pedagogos 

no Brasil, aborda-se a formação continuada em serviço como função inerente a 

estes profissionais. Portanto, busca-se compreender os elementos que favorecem 

ou dificultam o trabalho dos pedagogos em relação à formação sobre a temática 

ambiental junto as suas equipes de trabalho.  

Neste sentido, buscou-se compreender o perfil do pedagogo e, além disso, 

definir o que é a pedagogia neste amplo contexto em que a educação em si, 

encontra-se imersa ou ladeada por movimentos históricos e subjetividades sociais.  

Em diferentes espaços sociais, ações educativas ocorrem, através de 

práticas informais, não formais e formais, promovendo a “diversificação das 

atividades educativas, levando, por consequência, a uma diversificação da ação 

pedagógica na sociedade” (LIBÂNEO, 2001, p. 03).  

Sendo assim, o mesmo autor aponta que a pedagogia foi minimizada e, até, 

menosprezada historicamente por diferentes segmentos da sociedade, inclusive 

pelos próprios profissionais da área educativa, tendo em vista que seu conceito fora 

reduzido, apenas, a ensinar crianças.  

De fato, a pedagogia está orientada para a formação escolar, contudo e 

sobrepondo-se a isso, sua gênese é mais ampla, mais globalizante, sendo “um 

campo de conhecimentos sobre a problemática educativa na sua totalidade e 

historicidade e, ao mesmo tempo, uma diretriz da ação educativa” (IDEM, p. 06). 

Diante disso, percebe-se que, em detrimento a quaisquer reducionismos, a 
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pedagogia retrata inteireza, totalidade e historicidade. A pedagogia é 

 
um campo de estudos com identidade e problemáticas próprias. Seu campo 
compreende os elementos da ação educativa e sua contextualização, tais 
como o aluno enquanto sujeito do processo de socialização e 
aprendizagem, os agentes de formação (inclusive a escola e o professor), 
as situações concretas em que se dão os processos formativos (inclusive o 
ensino), o saber como objeto de transmissão/assimilação, o contexto 
socioinstitucional das instituições (inclusive as escolas e salas de aula). 
Resumidamente, o objetivo do pedagógico se configura na relação entre os 
elementos da prática educativa: o sujeito que se educa, o educador, o saber 
e os contextos em que ocorrem (LIBÂNEO, 2001, p.10). 

 

Não se trata de tarefa simples atrelar este olhar de totalidade à pedagogia, 

tendo em vista que a dualidade de compreensões sobre ela foi composta 

historicamente, “desde a Grécia antiga delineou-se uma dupla referência para o 

conceito pedagogia” (SAVIANI, 2007, p. 100), apontando, ora para a reflexão ligada 

à filisofia e a finalidade ética que conduz a atividade educativa e ora às vertentes 

empíricas da aprendizagem do estudante, reforçando sentidos metodológicos. 

Em texto publicado em conjunto, Franco, Libâneo e Pimenta (2007) relatam 

processos históricos pelos quais a pedagogia transitou. Esclarecem que, em 

diferentes tempos históricos e por receber influências de outras ciências, como a 

filosofia e a psicologia, e de estudiosos como Herbart (1806), Durkheim (1903) e 

Dewey (1968), a pedagogia foi tendo sua abordagem e função social alteradas nos 

últimos séculos. Nestes meandros, foi entendida como arte, ciência e tarefa 

meramente ligada à aprendizagem e organização do espaço escolar. 

Franco (2012) aponta que, em certos períodos históricos, houve 

distanciamento da pedagogia de sua essência como campo científico, afirmando que 

ocorreu uma “multiplicidade de abordagens conceituais e, às vezes, levando a 

configurações reducionistas de sua especificidade e de sua possibilidade como 

ciência da educação” (p. 183).  

Diante deste esvaziamento da pedagogia como ciência, adveio certo 

desprestigio dos profissionais que atuam com a ela - os pedagogos - destituindo-o 

do caráter de cientista da educação. Tal destituição é preocupante para o 

profissional pedagogo, tendo em vista que toda a cadeia de ações que decorre da 

pedagogia como ciência, será, também, afetada.  

Frente ao esvaziamento de sua essência, a pedagogia e seus profissionais 

passaram a ser substituídos por “tecnólogos da prática, que foram, aos poucos, 
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reduzindo a educação à mera instrução, a formação docente em treinamento de 

habilidades, os professores em “executores”” (IBIDEM), fato que, em certa medida, 

afetou, também, a reflexão, a análise e o olhar amplo do pedagogo como cientista 

da educação. 

Sabedores da amplitude da atuação deste profissional, que além de docente 

atrai para si múltiplas outras atribuições inerentes ao trabalho pedagógico, ratifica-se 

que não se pode incorrer no erro de simplificar ou tornar a pedagogia reducionista. 

A pedagogia carrega consigo a tarefa da formação escolar de crianças, com 

maneiras, métodos e processos de educar. Contudo, a ela também cabe a tarefa de 

refletir sobre as diretrizes que orientarão os caminhos educativos, encarregados da 

formação humana dos estudantes e, desta forma, cabe a ela, também, refletir sobre 

a formação dos profissionais que estão sob orientação dos pedagogos.  

Para esse estudo, prossegue-se com olhar de interesse à pedagogia, sem 

desvincular suas atribuições do caráter de cientificidade e reflexão, partindo, agora, 

para diálogos acerca daquele que desenvolve a práxis da pedagogia: o pedagogo. 

 

2.3 PEDAGOGO: O CIENTISTA DA EDUCAÇÃO 

Na conjuntura educacional brasileira, o pedagogo é formado através da 

Licenciatura em Pedagogia, e tal formação é balizada pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Pedagogia (BRASIL, 2006).  

Embora o texto das diretrizes atribua, prioritariamente, ao licenciado em 

pedagogia, a função de docência, ele também ressalta horizontes mais amplos aos 

pedagogos, ao afirmar que “as atividades docentes compreendem a participação na 

organização e gestão de sistemas e instituições de ensino” (IDEM, p. 01), entre 

outras tarefas. 

É indispensável que a formação do pedagogo seja carregada de inteireza, 

ou seja, não haja fragmentações entre somente essa ou somente aquela habilitação, 

para que assim ele possa atuar empiricamente, já que vai empreender esforços com 

funções de magistério na educação básica, bem como com a educação profissional 

e, ainda, nas áreas de serviços, no apoio às necessidades escolares e nas demais 

áreas que necessitem conhecimentos pedagógicos.  

Verifica-se, portanto, que o pedagogo também é responsável pela 

“participação na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino” 

(IBIDEM), ampliando suas ações para além do ato de ensinar, abrangendo o 
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planejamento, a coordenação, o acompanhamento e avaliação de tarefas de setores 

educacionais, escolares ou não escolares, bem como a produção e difusão de 

conhecimentos científicos e tecnológicos da esfera educacional, nos seus contextos 

escolares e não escolares. 

Compreende-se, portanto, o pedagogo como profissional docente e, além 

disso, partícipe de atividades como planejar, coordenar, desenvolver e avaliar, 

articulando e organizando diferentes formas do saber docente, em toda sua 

amplitude, sem esquecer-se da necessidade deste profissional de traçar diretrizes 

para as ações pedagógicas realizadas em esfera micro ou macro.  

Ocorre que a amplitude dos desafios do pedagogo é ainda mais robusta 

quando se constata que a ele cabe, também, os direcionamentos referentes à 

formação continuada desenvolvida em unidades de ensino formal.  

É, justamente, ao assumir a pedagogia como ciência da educação 

(FRANCO; LIBÂNEO; PIMENTA, 2007), como momento de reflexão e diálogo, que 

se compreende o pedagogo como sujeito que realiza mediações reflexivas e 

posiciona-se, direcionando as ações e as diretrizes educativas.  

É nesta perspectiva que se encontra apoio para pensar sobre as dificuldades 

e sobre os elementos facilitadores que pedagogos de SJP encontram para 

abordarem a temática ambiental nas formações continuadas em serviço que 

realizam nas unidades de ensino, já que são eles que fazem refletir dentro da 

cientificidade da pedagogia. 

Ao final deste subcapítulo, pode-se perceber que, tanto a pedagogia quanto 

o pedagogo enfrentam adversidades e dubiedades em suas próprias gêneses. Fatos 

que se refletem nas ações cotidianas do pedagogo, como a de formação continuada 

em serviço. Porém, sabedores sobre qual perspectiva de pedagogia e de pedagogos 

se trata neste estudo, pode-se esclarecer também sobre qual formação continuada 

em serviço será tratada.  

A partir daqui, discute-se a formação continuada em serviço que os 

pedagogos oferecem aos profissionais docentes que atuam consigo nas unidades 

de ensino, buscando compreender elementos favorecedores ou dificuldades que 

encontram para tratar das temáticas referentes à Educação Ambiental. 
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2.4 A FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO 

As sociedades se modificam com ligeireza e as mudanças aparentam 

intensificar-se mais a cada momento. Desta forma, o conhecimento docente precisa 

acompanhar tais efervescências, a partir de processos de formação e de 

autoformação dos profissionais.  

Neste contexto, uma das formas pelas quais a formação dos professores 

pode ocorrer de forma sistematizada é através da formação continuada em serviço. 

Para abordar esta formação, recorremos, primeiramente, ao decreto do 

CNE/CP, número 01, de 27 outubro de 2020, intitulado Diretrizes Nacionais para a 

Formação Continuada de Professores da Educação Básica para compreendermos 

alguns preceitos sobre a formação continuada em si. 

O decreto supracitado, institui a Base Nacional Comum para a Formação 

Continuada de Professores da Educação Básica (BNC-Formação Continuada) e é 

incisivo ao afirmar que, do professor, é “exigido sólido conhecimento dos saberes 

constituídos, mas metodologias de ensino, dos processos de aprendizagem e da 

produção cultural local e global” (BRASIL, 2020, p. 02).  

Tais conhecimentos são indispensáveis para que o docente torne sua prática 

exitosa no que se refere o pleno desenvolvimento dos estudantes. O documento 

narra que a formação continuada é compreendida como “componente essencial da 

sua profissionalização, na condição de agentes formativos de conhecimentos e 

culturas, bem como orientadores de seus educandos nas trilhas da aprendizagem” 

(IBIDEM), contribuindo para que estudantes desempenhem suas práticas sociais. 

No decorrer do texto, muitos aspectos da formação de professores são 

exaltados, como, por exemplo, a necessidade de que haja trabalho colaborativo 

entre pares e, ainda que a formação não seja momento fragmentado e pontual, ou 

seja, que tenha duração prolongada, já que “adultos aprendem melhor quando tem a 

oportunidade de praticar, refletir e dialogar sobre a práticas, razão pela qual 

formações curtas não são eficazes” (IDEM, p. 05). 

Outro aspecto de grande relevância no texto, trata-se da formação 

continuada nos locais de trabalho do professor, ou seja, a formação continuada em 

serviço.  

No decreto, essa formação é conceituada como de extrema importância e 

efetiva porque proporciona o acompanhamento necessário e a continuidade 

indispensável para que reflexões na prática docente possam ocorrer. 
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Compreende-se a formação continuada em serviço como um processo em 

que se desenvolve “no espaço da profissão, resultado de uma reflexão partilhada 

entre professores, com o objetivo de compreender e melhorar o trabalho docente” 

(NÓVOA, 2017, p. 1125).  

Nesta mesma perspectiva, sublinha-se a definição de formação continuada 

em serviço presente no documento denominado “Referências para a Formação de 

professores” (BRASIL, 1999), como sendo um processo de atualização, 

aprofundamento dos conhecimentos profissionais ou desenvolvimento das 

capacidades de reflexões sobre os trabalhos educativos que “deverão ser 

promovidos a partir de processos de formação continuada que se realizarão na 

escola onde cada professor trabalha” (p. 131). 

Com formações, diálogos e reflexões no espaço em que atua, professores 

consolidarão saberes e ressignificarão práticas, sendo que a “formação continuada 

em serviço deve oferecer aos docentes, a oportunidade de aprender, junto com seus 

colegas de trabalho, com o suporte de um formador experiente’ (BRASIL, 2020, p. 

06) 

Após a formação acadêmica, os professores mergulham no contexto escolar 

que, comumente, difere dos espaços em que realizaram suas graduações ou seus 

estágios curriculares. Assim, prosseguem seu desenvolvimento profissional como 

docentes, pois é na concretude da rotina de vida de cada escola, envolta nos 

contextos que estão imersos que a formação do professor se completa (NÓVOA, 

2000). 

Ocorre que as exigências que chegam aos professores são, gradativamente, 

aumentadas e, desta forma, furtar-se às novidades contextuais já não é mais 

possível. 

Assim, revela-se premente a necessidade da formação continuada em 

serviço, que abranja diferentes perspectivas sociais, entre elas a Educação 

Ambiental, que é cada vez mais emergente nos contextos micro e macro que 

envolvem as escolas. Portanto, cabe ao pedagogo possibilitar o entrelaçamento 

entre contextos da vida, referenciais teóricos e espaço escolar, usando, para isso, a 

formação continuada em serviço.  

Quando se pensa no pedagogo como o sujeito mobilizador da temática 

ambiental no espaço escolar, se faz porque ele é o formador da equipe e, por isso, 

possui papel decisivo quer seja como dinamizador, quer seja como orientador, 
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buscando manter vivas as discussões acerca de projetos de formação humana e 

das concepções assumidas pelos membros da escola frente ao projeto educativo 

dela.  

Aqui, podemos compreender que, no espaço escolar e na formação 

continuada em serviço, é o pedagogo, o agente formador mais experiente que 

vemos narrado na BNC-Formação Continuada (BRASIL, 2020), tendo em vista que 

ele conduzirá a formação na equipe com qual atua. 

Contudo, há que se ressaltar que, nem o trabalho docente e, tampouco, a 

formação continuada em serviço, configuram-se em tarefa mecânica, na qual o 

professor será treinado em programas generalistas para executar tarefas de formas 

repetitivas e sem reflexão. Por estar “treinado”, não significa que este profissional 

adentrará em sala de aula e aferirá qualidade ao ensino, automaticamente. Não!  

Justamente por tratar-se de tarefa subjetiva, que labora com sujeitos e suas 

íntimas e infinitas vivências, é que a formação continuada em serviço precisa levar 

em consideração os aspectos contextuais que circundam os estudantes e os 

docentes.  

Há que se refutar treinamentos que desconsideram os sujeitos ou, então, 

formações que investem suas forças em “conferências-modelo, de noções 

ministradas em cursos, de uma ortodoxia de ver o modo de formar, de cursos 

padronizados implementados por experts, nos quais os professores são 

considerados ignorantes” (IMBERNÓN, 2009, p. 09). Neste contexto, é importante 

refutar a própria noção comportamentalista de treinamento, pois esta não 

corresponde a perspectiva de formação ora aqui tratada. 

Também não podem ser aprovadas práticas pontuais ou 

descontextualizadas, pois a formação continuada não é compreendida como “algo 

eventual, nem apenas um instrumento destinado a suprir deficiências de uma 

formação inicial mal feita ou de baixa qualidade, mas, ao contrário, deve ser sempre 

parte integrante do exercício profissional do professor” (BRASIL, 1999, p. 64). 

Pensando nestas perspectivas, é preciso investir energias nas formações 

continuadas em serviço em que os sujeitos pensem e atuem de forma coletiva na 

busca de trajetos que compreendam que todos os sujeitos sociais são parte do todo, 

devendo-se propor formações que sejam contextualizadas e que tragam ao cerne 

das discussões as mudanças que transcorrem nas sociedades modernas. 

Corrobora-se com Libâneo (1994) quando este autor afirma que  
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a escola é um meio insubstituível de contribuição para as lutas 
democráticas, na medida em que possibilita às classes populares, ao terem 
o acesso ao saber sistematizado e às condições de aperfeiçoamento das 
potencialidades intelectuais, participarem ativamente do processo político, 
sindical e cultural (p. 35). 

 

Desta forma, percebe-se que a formação continuada em serviço é uma 

ferramenta potente para que o pedagogo dialogue com as equipes de trabalho, 

especialmente com o professor, que é o sujeito “responsável pela execução da 

Educação Ambiental e o faz a partir de seus conhecimentos, representações e 

intencionalidades” (TEIXEIRA; TORALES, 2014, p. 129). 

Dentro da formação continuada em serviço, o pedagogo é visto como 

impulsionador da articulação entre as áreas de pensamentos pedagógicos e entre os 

conhecimentos teóricos e práticos que os professores já possuem, sendo a atuação 

do “pedagogo escolar, imprescindível na ajuda aos professores no aprimoramento 

do seu desempenho na sala de aula” (LIBÂNEO, 2000, p. 127), tendo em vista que, 

comumente, o “professor é colocado diante de exigências às quais ele responde 

com dificuldade e para as quais os cursos de licenciatura pouco contribuem” 

(TEIXEIRA; TORALES, 2014. p. 129), particularmente quando se trata das temáticas 

ambientais e as relações da sociedade com a natureza. 

No ambiente diário de trabalho, podemos encontrar a forma “mais efetiva 

para a melhoria da prática pedagógica, por proporcionar o acompanhamento e a 

continuidade necessários para mudanças resilientes na atuação do professor” 

(BRASIL, 2020, p. 07), fator que acrescenta, mais ainda, em relação à temáticas 

ambientais, já que elas demandam tempo para sedimetarem-se. 

Certamente, desafios surgem quando o pedagogo labora na formação 

continuada em serviço. Alguns podem ganhar corpo, como a falta de tempo 

apropriado para tal tarefa ou falta de apoio de instâncias superiores (BRASIL, 1999).  

E quando se pensa nos desafios relacionados à formação referente à 

Educação Ambiental, quais seriam os narrados pelos pedagogos? Quais elementos 

facilitam a tarefa de trazer à tona a temática ambiental nas formações com suas 

equipes de trabalho na Educação Infantil? Quais as dificuldades encontradas para 

que a Educação Ambiental seja assunto alvo das formações continuadas em 

serviço?  

No contexto das indagações acima e em decorrência da urgência de se 

refletir acerca da temática ambiental na Educação Infantil, a Educação Ambiental 
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emerge como ferramenta basilar para que docentes possam insurgir em momentos 

de desmontes das políticas educacionais, de degradações crescentes ao meio 

ambiente e negacionismos científicos (LAYRARGUES, 2020).  

Assim, no capítulo que segue, serão tratadas as especificidades do trabalho 

dos pedagogos que atuam no município de São José dos Pinhais, nos Centros 

Municipais de Educação Infantil no mesmo município.  

 

2.5 EDUCAÇÃO AMBIENTAL: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

Nas discussões acerca de Educação Ambiental sabe-se que estudos 

científicos e aspectos legais estão em crescente e constante desenvolvimento, 

contudo, asseveram-se incertezas tangenciando este assunto (LOUREIRO, 2012; 

LAYRARGUES; LIMA, 2014, SATO; CARVALHO, 2005), já que estas são questões 

imersas em contextos culturais, individuais e subjetivos “que emergem com as 

transformações das sociedades contemporâneas. Assim, a ressignificação da noção 

política, a politização da vida cotidiana e da esfera privada, expressas nos novos 

movimentos sociais e na gênese do próprio ambientalismo” (LAYRARGUES; LIMA, 

2014, p. 33) precisa ser considerada nos processos de formação dos professores.  

Neste sentido, existem, também, algumas correntes e concepções que 

permeiam a compreensão de Educação Ambiental, já que diversos autores 

(pesquisadores, professores, pedagogos, animadores, associações, organismos, 

etc.) adotam diferentes discursos sobre a Educação Ambiental e propõem diversas 

maneiras de conceber e de praticar a ação educativa neste campo” (SAUVÉ, 2005, 

p. 01).  

Algumas destas concepções serão apresentadas, a partir de agora, nesta 

pesquisa com base em Loureiro (2002, 2012 e 2019), Layrargues e Lima (2014) e 

Sauvé (2005).  

Sauvé (2005) aponta para um grupo de quinze correntes de Educação 

Ambiental, sendo elas divididas entre as que a autora denomina como as que 

possuem tradição mais antiga e as que “correspondem a preocupações que 

surgiram recentemente” (p.18).  

Dentre tais correntes, foram selecionadas para abordagem neste estudo, a 

naturalista, a de crítica social e a da eco-educação, tendo em vista que, são as que 

mais aproximam-se do trabalho factível com crianças da Educação Infantil. 
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A primeira a que este estudo se refere, a corrente de educação naturalista, 

possui viés centrado no contato do indivíduo com a natureza, ou seja, as práticas 

educativas serão, realçadamente, acerca de aprender sobre as coisas da natureza, 

podendo ser vividas experiências que estejam ligadas a ela, entrelaçando aspectos 

afetivos, espirituais ou artísticos entre indivíduos e natureza, ressaltando as 

possibilidades de se associar o carinho e a criatividade possível de se estabelecer 

entre natureza e seres humanos (SAUVÉ, 2005). 

Esta vivência naturalista compõe prática de longa data e pode-se verificar 

que, embora não promova a criticidade necessária aos encaminhamentos docentes 

atuais, que precisam cotejar a Educação Ambiental emancipatória (LOUREIRO, 

2012), esta é a corrente de Educação Ambiental que mais se aproxima no que se 

refere a atender as demandas pedagógicas de bebês e crianças bem pequenas que 

contam, muitas vezes, com poucos meses de vida ou reduzidíssimo número de 

anos. 

No tocante à Educação Ambiental de crítica social, a autora enfatiza que 

esta corrente é aquela que problematiza, que instiga perguntas e inquietações, ao 

passo em que busca por “análise das dinâmicas sociais que se encontram na base 

das realidades e problemáticas ambientais” (SAUVÉ, 2005, p. 30).  

Em se tratando de crianças pequenas, as indagações ainda são muito 

iniciais, contudo, indispensáveis para que seja iniciado o processo em que a 

educação se torna crítica às situações postas e possibilitadora de posicionamentos 

que rumam a mudanças.  

Nas práticas institucionalizadas de Educação Ambiental na Educação 

Infantil, a corrente de crítica social se apresenta timidamente, tendo em vista que 

bebês e crianças bem pequenas ainda não se encontram em períodos cognitivos 

abstratos necessário para realizar determinadas reflexões sobre a sociedade e suas 

transformações. Sauvé (2005) aponta que a Educação Ambiental de crítica social 

não é estéril, ou seja, assume, necessariamente, viés político e busca a 

transformação de realidades.  

Quando referimo-nos a eco-educação, recorremos à mesma autora para 

definí-la como uma corrente que “está dominada pela perspectiva educacional da 

Educação Ambiental” (IDEM, p. 35), sendo que ela não é voltada à resolução de 

problemas, mas sim para a oportunidade de aproveitar a relação dos indivíduos com 

o meio ambiente para desenvolvimento pessoal com vistas a fundamentar atuações 
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significativas e responsáveis.  

Nesta corrente, o meio ambiente é compreendido como local privilegiado de 

interações para a ecoformação ou para a ecoontogênese, conceitos que a própria 

autora esclarece como sendo: o primeiro, um dos movimentos de formação 

individual do ser humano, normalmente o mais relegado ao segundo plano; e o 

segundo conceito refere-se à gênese do indivíduo em relação ao meio ambiente. 

Layrargues e Lima (2014) sintetizam três grandes tendências referentes à 

Educação Ambiental, as quais eles definem a nomenclatura de macrotendências 

porque, cada uma delas “contempla uma ampla diversidade de posições mais ou 

menos próximas do tipo ideal considerado” (p. 30) por tal macrotendência.  

A Macrotendência Conservacionista pode ser compreendida como aquela 

que visa à sensibilização através de uma relação afetiva com a natureza, bem como 

através das mudanças comportamentais individuais, mudando assim a cultura e 

relativizando o antropocentrismo.  

Os autores afirmam que esta é uma “tendência histórica, forte e bem 

consolidada entre seus expoentes” (IDEM, p. 30), sendo caracterizada por uma 

“prática educativa que tinha como horizonte o despertar de uma nova sensibilidade 

humana para com a natureza” (IBIDEM, p. 27). 

A segunda macrotendência apresentada pelos autores é a Pragmática. Tal 

conceito refere-se às práticas que emergiram fortemente na década de 90 do século 

passado, em que havia a busca pela resolução de problemas ambientais locais 

através de atividades de Educação Ambiental.  

Juntamente com estas atividades, vieram grandes discursos de 

responsabilizações individuais que eram marcados por falas do tipo: “cada um deve 

fazer a sua parte”, resultando em modificações em hábitos de consumo, atingindo 

modos de produção. Como não há relacionamentos diretos com os ambientes 

naturais, mas existem reflexões acerca dos modos de produção e consumo, esta 

macrotendência afasta-se da conservacionista. 

Já na terceira macrotendência explicitada por Layrargues e Lima (2014), 

encontra-se a Crítica. Tal conceito refere-se ao que os autores consideram como a 

construção de uma renovação multidimensional.  

Para eles, não bastava lutar por uma nova cultura na relação entre seres 

humanos e natureza, sem também lutar por uma nova sociedade. Não se trata 

apenas de promover reformas setoriais, mas de uma renovação multidimensional 
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capaz de mudar o conhecimento, os valores culturais e éticos, as instituições, as 

relações sociais e políticas.  

Por outro lado, Loureiro (2012) enfatiza as raízes conceituais atreladas a 

autores como Karl Marx, Gramsci, Makarenko, entre outros, a partir dos quais 

desdobrou a Pedagogia Histórico-crítica, bem como em Paulo Freire, Demerval 

Saviani e outros pensadores que estruturam a Pedagogia Libertária e que “tiveram 

suas formulações construídas no âmbito e em diálogo crítico com a tradição dialética 

e que são, particularmente os dois primeiros [de cada corrente pedagógica 

supracitada], amplamente citados e homenageados por educadores ambientais no 

Brasil e em outros países” (LOUREIRO, 2012, p. 29).  

Detalhadamente, o autor (2012) conceitua aspectos importantes da 

Educação Ambiental, destacando que este processo não busca “estabelecer 

contrapontos reflexivos em busca de um modelo padrão a ser seguido por todos os 

educadores” (LOUREIRO, 2012, p. 25), mas sim esclarecer as compreensões que 

se estabelecem com relação a temática.  

O autor impregna-se pela “tradição científica do método dialético marxista” 

(IDEM, p. 15) e expõe dois grandes blocos referentes à compreensão do conceito de 

Educação Ambiental.  

Num deles encontra-se a Educação Ambiental, designada por ele, como 

emancipatória, na qual podem estar incluídas “como sinônimos ou concepções 

similares: Educação Ambiental crítica, Educação Ambiental popular; Educação 

Ambiental transformadora” (IDEM, p.39).  

São caracterizadas como emancipadoras porque fomentam “um movimento 

de libertação consciente e de superação permanente das formas de alienação 

material e simbólica, coletiva e individual, existentes em cada fase historicamente 

definida. Educar é emancipar a humanidade” (IBIDEM, p. 37), conclui Loureiro, ao 

referir-se à Educação Ambiental que se define como emancipatória.  

O autor discorre sobre as contribuições que a Educação Ambiental 

emancipatória traz para os sujeitos envolvidos, como, por exemplo, a redefinição do 

ser humano em sua própria natureza, sem requisitar que este perca seu sentimento 

de pertencimento, porém, ressignificando-se.  

Outra contribuição apontada por Loureiro (2012), refere-se ao repensar do 

sentido de vida do ser humano, através de sua própria práxis, agregando níveis de 

consciência e de atuação política que lhe permitiriam romper com a dominação 
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capitalista a que está sujeito.  

Ao se referir ao outro limiar de Educação Ambiental, apresentado por 

Loureiro (2012), vê-se a descrição daquela que ele apresenta como sendo 

“abordagens pedagógicas conservadoras e comportamentalistas” (p. 30), também se 

encaixam nestas vertentes as vivências pedagógicas que ele denomina como 

tecnocratas, cientificista e tradicional.  

Para estas compreensões, o autor explica que há superficialidade nos 

discursos, nos debates e nas proposições. Elas são idealizadas por classes 

dominantes, reforçam a exclusão e, ainda, tornam desiguais os acessos aos bens 

naturais. Todos estes fatos ora relacionados a estas concepções, acabam por 

propor mudanças superficiais e não uma verdadeira mudança de cunho societário. 

No tocante à Educação Ambiental no Estado do Paraná, podemos constatar 

a existência da Lei nº 17.505/2013, que institui a Política Estadual de Educação 

Ambiental e o Sistema de Educação Ambiental no estado.  

Cabe ressaltar que a caminhada de reflexões e diálogos para que se 

culminasse nesta Lei, ocorreu por vários anos e “2007 representa um marco, pois 

nesse ano tiveram início a mobilização e a articulação da política de Educação 

Ambiental no estado” (ROSA; CARNIATTO, 2015, p. 244), ainda que após 

notificação do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção ao Meio 

Ambiente (CAOPMA), vinculado ao Ministério Público do Estado do Paraná (IDEM, 

p. 344) 

A refereida Lei constitui-se em grande avanço no que se refere à Educação 

Ambiental Paranaense, tendo sido tecida de forma dialogada com entes 

governamentais e não governamentais. Expressa, no seu texto, além de outros 

itens, como princípios para a Educação Ambiental do Estado, a equidade, a justiça 

social e a a compreensão de meio ambiente como “interdepedência entre as 

dimensões físicas, químicas, biológicas, sociais e culturais” (PARANÁ, 2013). 

Diante de documento de tamanho avanço para a Educação Ambiental do 

Paraná, recorremos à Rosa e Carniatto (2015) para alertar que  

 
os avanços alcançados foram significativos, tanto no âmbito 
formal quanto não formal no processo formulação desta 
política, mais de nada adianta se a firme decisão política de 
realizá-la não for perseguida no cotidiano das diferentes áreas 
de gestão pública, responsáveis pela sua efetivação (p. 359). 
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Sendo assim, cabe, também, aos profissionais que estão nas unidades de 

ensino, como professores e pedagogos, empenharem-se para que ações possam 

ser efetivadas. 

Sobre a Lei que regulamenta a Educação Ambiental São-Joseense, vimos 

que ela integra, num único texto, a Política Municipal de Educação Ambiental e o 

sistema de Educação Ambiental municipal, tendo sido aprovada em 29 de junho de 

2017, através da Lei nº 2.845.  

Quando analisamos a referida Lei, percebemos que ela carrega consigo 

grande similaridade com a PNEA, transcrevendo trechos completos dela em seus 

parágrafos.  

No texto, percebe-se maior ênfase para a política ambiental do que à 

Educação Ambiental. Apesar desta evidência, é possível encontrar na Lei 

2.845/2017 (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 2017) a definição adotada para o município 

acerca da Educação Ambiental, que é a que segue descrita no artigo 3: 

 
Entende-se por Educação Ambiental os processos contínuos e 
permanentes de aprendizagem, em todos os níveis e modalidades de 
ensino, em caráter formal e não-formal, por meio dos quais o indivíduo e a 
coletividade de forma participativa constroem, compartilham e privilegiam 
saberes, conceitos, valores socioculturais, atitudes, práticas, habilidades, 
competências, experiências e conhecimentos voltados ao exercício de uma 
cidadania comprometida com a preservação, conservação, recuperação e 
melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida, para todas as espécies 

 
 

Neste texto, no que tange a Educação Ambiental, percebe-se certa 

tendência de direcionar a abordagem em direção a Educação Ambiental crítica, por 

apontar, por exemplo, a “investigação crítica das realidades do meio em que 

vivemos e de diagnóstico de problemas que se apresentam” (IDEM, 2017), contudo 

não se lê, durante o restante do texto, apontamentos que encaminhem para a 

discussão do materialismo histórico crítico, por exemplo, seja na matriz da política 

ambiental ou na matriz da Educação Ambiental. 

Diante das concepções e conhecimentos expostos até aqui, reafirma-se que, 

com crianças da Educação Infantil, as abordagens mais apropriadas para o trabalho, 

desde a mais tenra idade, não são as críticas, mas sim as que aproximam as 

crianças com a natureza, construindo nelas aspectos afetivos e de religação com o 

meio ambiente (TIRIBA, 2010; SANTOS, 2018; RODRIGUES; SAHEB, 2018).  
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2.6 A EDUCAÇÃO INFANTIL E AS CRIANÇAS DESSA ETAPA DE FORMAÇÃO 
 

A presença da Educação Ambiental em todas as etapas do ensino brasileiro 

é necessária, tanto na perspectiva de atendimento à Lei 9597/1999, que institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental, quanto na perspectiva da formação de 

cidadãos com paradigmas relacionais diferentes com o ambiente dos até hoje vistos, 

preponderantemente antropocêntricos.  

Portanto, há que se dialogar sobre quais são os caminhos possíveis, tendo 

em vista que a Educação Infantil atende crianças com poucos dias, meses ou anos 

de vida e, devido ao próprio processo de desenvolvimento infantil, estas ainda não 

detêm meios para articular pensamentos com maior grau de abstração, sendo 

necessárias outras formas para vivenciarem a Educação Ambiental.  

Na Educação Infantil, duas vertentes da Educação Ambiental se apresentam 

em destaque.  

Uma delas, refere-se à Educação Ambiental voltada a formação dos adultos 

que atuam com as crianças da Educação Infantil, tornando-lhes sensíveis e situados 

diante dos contextos que os compõem socioambientalmente.  

A outra refere-se às práticas planejadas para a realização com as crianças, 

com o objetivo de propor uma formação que considere a relação com a natureza. 

Ambas as ações são reflexo das vivências e, apesar de fortemente relacionadas, 

são distintas.  

A possibilidade de pensamentos abstratos faz com que, com os educadores, 

possam ser explorados contextos sociais amplos, suscitando vieses de reflexões e 

posicionamentos. Já com as crianças matriculadas na Educação Infantil, toma-se 

como possível a Educação Ambiental que proporciona a aproximação delas com a 

natureza (TIRIBA, 2010), construindo vínculos afetivos que, certamente, serão base 

para as reflexões sobre a temática quando avançarem em idade (SANTOS, 2018). 

As crianças atendidas em espaços institucionalizados, comumente, podem 

passar mais de sete horas em ambientes de CMEI’s, tendo em vista o caráter de 

atendimento integral que existe, principalmente, nas creches. Esse período de 

atendimento estendido precisa ser levado em conta ao se pensar no acesso (ou falta 

dele) da criança a elementos da natureza.  

São meninos e meninas que convivem no centro de um “sistema mundial 

capitalista-urbano-industrial-patriarcal” (TIRIBA, 2018, p.31) em que prevalece um 
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ritmo alienado de vida, sendo que “pais, mães, familiares das crianças, muitos dos 

quais empregadas domésticas, trabalhadores de fábricas, do comércio: todos 

cumprem uma longa rotina de trabalho” (IDEM, p. 23) e acabam reduzindo sua 

atenção às crianças a poucas horas em que, comumente, ainda possuem as tarefas 

de seus lares para cumprir.  

Neste contexto, as crianças acabam por ter as mesmas rotinas de adultos, 

ou seja, “acordam muito cedo, e, no inverno ou no verão, com chuva ou sol, são 

conduzidas à creche” (IBIDEM, p. 23). No caso de adultos, é o labor que os aguarda. 

E, invariavelmente, no dia seguinte, este movimento diário, quase que mecânico, 

reinicia-se.  

Diante deste tempo estendido de acolhimento, diante dos pressupostos 

apontados pelo Parecer CNE/CEB 20/2009, que trata das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), e, principalmente, diante da rotina, 

muitas vezes, alienante a que estão expostas as crianças, dialoga-se sobre as 

experiências que crianças vivenciam em CMEI’s e que tangem ao contato delas com 

a natureza como objeto de especial interesse. 

 

2.6.1 As crianças e a natureza 
 

Diante do conhecimento das correntes da Educação Ambiental, citadas no 

item antecedente, recorremos á Buczenko e Rosa (2018) para compreender a 

necessidade de se identificar qual predisposição teórica assumimos diante de uma 

pesquisa, já que conhecer as correntes de Educação Ambiental, já que, conhecê-

las, pode nos permitir 
 
projetar as melhores condições, por meio de sua práxis, de 
uma intencionalidade político-pedagógica de problematizar a 
realidade e intervir nesse processo, buscando a constituição de 
um novo projeto societário alternativo à lógica mercantilista, 
consolidada pela superestrutura atual” (p. 55) 
 
 

No tocante à Educação Infantil, compreender como bebês, crianças bem 

pequenas e crianças pequenas (BRASIL, 2017), podem estabelecer práticas 

apropriadas e profícuas de Educação Ambiental, pensadas e mediadas pelos 

profissionais dos CMEI’s, podem contribuir para que perpetuem-se práticas de 
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separação entre crianças e natureza. Desta forma, aprofundar olhares sobre esses 

dois itens, doravante.  

Desde a concepção do bebê, todos os cuidados necessários devem lhe ser 

ofertados. Muitos dos cuidados referem-se ao acompanhamento durante a própria 

gestação como, por exemplo, a medição da altura da barriga da gestante, mês a 

mês, para evidenciar e registrar seu crescimento. A forma como o parto ocorre pode 

ser variado. Em alguns casos ocorre o parto normal, o natural e, em outros, 

cesarianas. Ocorre que, quando o bebê nasce, independentemente da forma, vive-

se um processo totalmente advindo da natureza, o nascimento.  

Nada surpreende-nos, que, ao revelar a etimologia da palavra “natureza”, 

Louv (2016, p.30) aponte que ela advém “do latim, natura - nascimento”, ou seja, 

natureza e nascimento são rizomáticos. A partir do nascimento, gradativamente, os 

seres vão se afastando do viés natural que os compõem e vão assumindo, 

predominantemente, traços culturais, muito embora Tiriba (2018) lembre-nos que, 

além de seres da cultura, as crianças são, “simultaneamente, da natureza” (p.18), 

fato que deveria ser inequívoco, já que somos advindos dela.  

Dia após dia, a criança é afastada do contato com elementos naturais nos 

espaços em que se encontra e, passa a predominar, certa corrente dominante na 

cultura capitalista, em que a natureza pode representar sujeira, doenças, perigos ou 

situações incontroláveis pelos adultos, edificando uma “cultura da limpeza” (TIRIBA, 

2005). 

É desta forma que a criança cresce e, caminhando para a juventude ou para 

a vida adulta, prossegue em espaços em que pouco a natureza se faz presente, por 

exemplo, em cidades em que os asfaltos predominam ou em espaços escolares em 

que pouco o ar circula e em que a água é utilizada, somente, em momentos de 

higienização dos estudantes. 

Corroborando com esse pensamento, Santos (2018) aponta que, de fato, “os 

cenários societários que compõem a sociedade contemporânea não se apresentam 

inspiradores para pensar em possibilidades de experiências na relação da criança 

com a natureza” (p. 33).  

Nesta perspectiva de cisão, deparamo-nos com CMEI’s e com profissionais 

que atuam nos espaços escolares e que acabam reproduzindo tais conduções de 

distanciamento das crianças para com a natureza.  
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 Como vimos discutindo, humanos nascem seres totalmente da natureza, 

contudo “desde muito cedo, deparam-se com situações decorrentes da intervenção 

inadequada do homem com o meio ambiente” (SAHEB; RODRIGUES, 2019, p. 43), 

acabando por experimentar poucas vivências com gravetos, folhas, areia, terra, 

vento, entre outros elementos naturais, isso quer seja em suas casas, quer seja nos 

ambientes escolares. 

Importante relembrar que os bebês e crianças, comumente, podem passar 

mais de sete ou oito horas diárias em CMEI’s, “de forma que tudo que está a sua 

volta o afeta, o transforma” (SANTOS; FERREIRA, 2015, p. 02), fato que poderá 

fazê-los refutar a natureza, ampliando a cisão entre as pessoas e eles, chegando ao 

ponto em que cidadãos passam a agir de formas maximamente individuais e não 

planetárias. 

No ensejo de que se possa efetivar vivências melhores para as crianças 

lança-se mão da Educação Ambiental, ainda que ela precise encontrar formas de 

acontecer, como possibilidade de interagir com realidades que promovem uma 

aproximação entre os desejos, as necessidades e possibilidades infantis com a 

realidade social.  

As práticas que ocorrem com as crianças nos CMEI’s fazem parte das 

vivências majoritárias que delineiam suas vidas, quando inseridas ainda bebês 

nessas instituições, até as suas inserções no ensino fundamental.  

A partir de diferentes compreensões teóricas (ABRAMOVAY; KRAMER, 

1985; OLIVEIRA, 2015; EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 2015) é possível perceber 

que a Educação Infantil, muitas vezes se resume a experiências de preparação para 

alfabetização, priorizando-se contextos de “acolher as vivências e os conhecimentos 

construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade 

e articulá-los em suas propostas pedagógicas” (BRASIL, 2017, p. 37).  

Muitas vezes, na prática cotidiana dos CMEI’s, veem-se adultos que se 

constituíram como pessoas e profissionais, marcados por uma visão atrelada ao 

antropocentrismo que reveste as culturas hodiernas e que, por isso, estão 

reproduzindo estes comportamentos tão presentes nas sociedades 

contemporâneas.  

Assim, preocupar-se com tais experiências de vida, reflete a inquietação 

pela organização de um “projeto educativo atento à necessidade de tessitura de uma 

consciência de espécie capaz de reconstruir as regras das relações entre as 



53 
 

 

pessoas, os grupos sociais e entre os povos da terra” (TIRIBA, 2018, p. 46), motivo 

mais do que necessário, principalmente em momentos de calamidades locais e 

mundiais, como é o caso da pandemia COVID-19, que vem ceifando vidas e 

requisitando novos pensamentos sobre as relações societárias instituídas 

mundialmente. 

Ocorre que muitas correntes de Educação Ambiental requisitam reflexões, 

indagações e posicionamentos que ainda não são da propriedade de crianças tão 

pequenas. Sendo necessário que alternativas sejam adotadas para que elas tenham 

a possibilidade de estar com a natureza, destacando-se 

 
que as questões ambientais devem, primeiramente, ser significativas para 
as crianças e, em se tratando de Educação Infantil, devem partir da 
observação do ambiente no qual estão inseridos, que conhecem e que, 
portanto, possuem uma relação afetiva (SABEH; RODRIGUES, 2016, p. 
87). 

 

Há que se ressaltar que as mesmas autoras apontam a necessidade de que 

a própria proposta pedagógica da Educação Infantil incuta sentidos para “a 

construção de valores socioambientais voltados à realidade das crianças e de sua 

comunidade, a partir de saberes locais e tradicionais, aliados aos científicos” 

(IBIDEM, p. 87).  

Em outro estudo, as mesmas autoras nos levam a refletir sobre o quão a 

Educação Ambiental na etapa da Educação Infantil faz-se importante, ao afirmarem 

que é necessário que “haja uma ótica que inclua a Educação Ambiental, pois o ser 

humano, conhecendo as ciências naturais, integrando-se na natureza e na 

humanidade e reconhecendo-se como parte da sociedade, inicia a constituição de 

sua condição humana” (RODRIGUES; SAHEB, 2018, p. 579). 

Contudo, há que se avaliar quais práticas são possíveis para que a 

Educação Ambiental seja efetiva na Educação Infantil.  

Algumas das correntes descritas por Sauvé (2005) ganham espaços nas 

discussões cotidianas, mas não contemplam a realidade da criança pequena, por 

isso, há que se perceber as especificidades da Educação Infantil para que propostas 

sejam factíveis e ajustadas à realidade.  

Neste sentido, valeria indagar: Como fazer a crítica social com bebês? De 

que maneira instigar discussões sobre o consumismo exacerbado com crianças de 

poucos anos de vida? 
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Neste sentido, concorda-se com Tiriba (2010), quando ela argumenta que  
 
não são apenas as salas de aula, mas todos os lugares são propícios às 
aprendizagens: terreiros, jardins, plantações, criações, riachos, praias, 
dunas, descampados. Tudo que está entorno do bairro, a cidades, seus 
acidentes geográficos, pontos históricos e pitorescos, como as montanhas, 
o mar... Além de se constituírem com espaços de brincar livremente e 
relaxar, estes locais podem também ser explorados como lugar de ouvir 
histórias, desenhar, pintar, espaços de aprendizagem, em que se trabalha 
uma diversidade de conhecimentos (p. 09). 

 

Assim, pode-se aferir que, mesmo com os bebês ou crianças bem 

pequenas, podemos buscar acesso aos espaços naturais e promover experiências 

prazerosas que contribuam ao desenvolvimento integral desses sujeitos.  

Nos momentos em que os profissionais da Educação Infantil investem em 

aproximar as crianças de elementos da natureza, representam a tradução das 

exposições descritas nas DCNEI’s (BRASIL, 2009) quando essas apontam à 

necessidade de que sejam desenvolvidos, com as crianças, “princípios de respeito 

ético, político e estético ao meio ambiente” (SAHEB; RODRIGUES, 2016, p. 86). 

Há que se ressaltar que as DNCEI’s (BRASIL, 2009) não apresentam, 

diretamente, a Educação Ambiental retratada em seu texto escrito, mas, 

interpretações subjetivas podem ser realizadas a partir de alguns de seus artigos, 

como o de número 4, em que se vislumbra o seguinte texto: 
 

as propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que a 
criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos 
que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói 
sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, 
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a 
natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009, p.01).  

 
 
Ressalta-se, portanto, que a DCNEI não apresenta enfoque direto para a 

Educação Ambiental na Educação Infantil, contudo, apresenta diretrizes para que 

sejam contruídos sentidos sobre a natureza. Tal texto corrobora com a compreensão 

apresentada nesse estudo, ou seja, que as práticas de Educação Ambiental na 

Educação Infantil precisam contar com o estímulo de vivências e experiências junto 

a elementos da natureza, de forma constante. 

Após apresentar as fundamentações teóricas que sustentam o presente 

estudo, apresentam-se os caminhos da metodologia traçada.
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3 METODOLOGIA  
 

Neste capítulo discorrer-se-á acerca das concepções de pesquisa qualitativa 

e de pesquisa em educação, bem como será detalhado o percurso metodológico 

adotado neste estudo, além de destacar a estratégia escolhida para a coleta de 

dados e para as análises posteriores. 

 

3.1 A PESQUISA CIENTÍFICA 
 

Para compreender a pesquisa científica é necessário saber diferenciá-la de 

outros tipos de pesquisas (MARKONI; LAKATOS, 2003).  

Pesquisar configura-se como ato rotineiro no cotidiano de muitos indivíduos 

e, comumente, pesquisa-se sem mesmo tomar consciência desta ação. Por 

exemplo, pode-se pensar em pessoas que assistem comerciais e comparam preços 

de produtos ou crianças que, curiosas, pesquisam quantas patas possuem este ou 

aquele bichinho que encontram no gramado, comparando-os. A pesquisa, portanto, 

está entrelaçada à vida das pessoas.  

Estes modelos intuitivos de fazer pesquisa, como os citados, ocorrem desde 

os primórdios da humanidade, sendo que os temas que eram pesquisados diziam 

respeito, recorrentemente, aos que mais afligiam a humanidade naquela ocasião: a 

morte e os fenômenos da natureza. Contudo, tais formas de pesquisa são realizadas 

com base na intuição ou no senso-comum, ou seja, não exigem “mais provas além 

da simples observação” (CARVALHO, 2019, p. 92).  

Já o saber científico é orientado por uma linha de pensamento disposta a 

encontrar conhecimentos embasados em garantias mais concretas e na busca do 

real (MARCONI; LAKATOS, 2003). Estes mesmos autores afirmam que, tanto o 

conhecimento de senso comum, quanto o científico, amparam-se em certa 

racionalidade e “o que os diferencia é a forma, o modo ou o método e os 

instrumentos do “conhecer” (IDEM, p. 76). 

Percebendo que superstições, mitos e fortes crenças religiosas não eram 

capazes de dirimir todas as questões que emergiam, a humanidade, ao longo dos 

séculos, buscou alçar conhecimentos mais bem estruturados e confiáveis. Desta 

forma, ganhou espaço o conhecimento científico, que “pode ser compreendido como 

aquele transmitido por intermédio de treinamento apropriado, sendo um 
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conhecimento obtido de modo racional, conduzido por meio científico” (MARCONI; 

LAKATOS, 2003, p. 75). 

Sobre o conhecimento científico, Carvalho (2019) afirma que, no período 

renascentista (séculos XIV e XVI) utilizavam-se “das ciências matemáticas para 

fundamentar essas observações e experimentações” (p. 93), estruturando-se, 

portanto, o conhecimento científico, que “não se funda mais somente na 

especulação, e sim na observação, na experimentação e na mensuração” (IDEM, p. 

93), comumente, matemática. 

Ocorre que, os olhares sobre fenômenos relacionados à natureza humanas 

continuaram sendo preteridos e delegados aos filósofos, “o que não impede que 

façam grandes reflexões sobre a condição do homem social e gozem de uma 

considerável influência na sociedade, particularmente junto às classes dominantes” 

(LAVILLE; DIONNE, 1999, p.25), sendo o período denominado “Século das Luzes” 

(sec. XVIII).  

Mais adiante, no século XIX, ciência e tecnologia se encontraram, fazendo 

emergir muitas ferramentas que fizeram com que o desenvolvimento ocorresse na 

agricultura, na medicina, em tecnologias como a eletricidade, telégrafo, entre outros, 

fazendo com que fábricas começassem a surgir e passassem a substituir produções 

individuais e artesanais.  

Na metade final do século XIX e no século XX, as discussões em relação à 

pesquisa científica potencializaram-se na educação, passando a deixar de ser 

somente alvo de reflexões dos filósofos. Assim, num campo que, inicialmente, era 

dominado por mensurações e testes de hipóteses, surgiu a pesquisa de caráter 

qualitativo.  

Sobre esse início, Bogdan e Biklen (1994) apontam que a pesquisa 

denominada quantitativa “alargou-se para contemplar uma metodologia de 

investigação que enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo 

das percepções pessoais” (p. 11). 

Na mesma obra, os autores exemplificam que, no século XIX, jornalistas 

denunciaram diferentes aspectos da crescente pobreza urbana nos Estados Unidos 

e, para isso, foram realizados “estudos comunitários coordenados, relativos aos 

problemas urbanos” (IDEM, p. 21), chamados de “movimento de levantamentos 

sociais” (IBIDEM, p. 21), configurando a emergência da pesquisa de caráter 

qualitativo nas Ciências Sociais. 
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No campo científico da educação, este tipo de pesquisa assumiu diferentes 

formas com a finalidade de contemplar temáticas, sujeitos, problemas, contextos e 

momentos diversos, já que os estudos baseados, em mensurações numéricas, já 

não davam conta de antever, por exemplo, a imprevisibilidade e a complexidade de 

certos fenômenos educacionais que envolvem os seres humanos. 

Naqueles séculos e no vindouro, pesquisadores qualitativos, ainda à 

margem da credibilidade da maioria, buscaram ganhar espaços e, na década de 

cinquenta do século XX, consolidaram sua utilização junto à educação. Bogdan e 

Biklen (1994) afirmam que, na década citada, embora “não se possa afirmar que a 

abordagem qualitativa fosse “popular” entre os investigadores educacionais da 

época, ela estava viva e de boa saúde” (p. 36). 

É na década de sessenta do século XX que ocorrem importantes debates 

sobre a inserção da temática ambiental nos sistemas educativos e, dessa forma, 

também se recrudesce neste “campo o interesse pela investigação qualitativa” 

(IDEM, p. 37), fato que fez com que os investigadores educacionais se 

sensibilizassem a pesquisar qualitativamente.  

Passo a passo, a pesquisa qualitativa robustece-se, fortalecendo-se e 

tornando-se essencial nas áreas de estudo das ciências sociais, como é o caso dos 

estudos em educação, como a presente pesquisa. Paulatinamente, revelam-se 

características da pesquisa qualitativa em nosso percurso de escolhas 

metodológicas e estas opções marcam a identidade desta pesquisa.  

 

3.2 A PESQUISA QUALITATIVA NA EDUCAÇÃO 
 

Durante a organização da estrutura metodológica deste estudo, optou-se 

pela pesquisa de natureza qualitativa, tendo em vista que ela tem se mostrado como 

uma alternativa importante para as Ciências Humanas, especialmente na área da 

educação, por traduzir-se em descritora e interpretativa de subjetividades, 

comunicando de forma narrativa e detalhada, o que, comumente, os números 

expressos nas pesquisas quantitativas não são capazes de mostrar.  

Porém, corroborar que a pesquisa qualitativa em educação potencializa 

subjetividades não significa afirmar que ela não seja carregada de rigorosidade 

metodológica ou de objetividade. Significa, sim, afirmar que o pesquisador “supõe 

que o mundo deriva da compreensão que as pessoas constroem no contato com a 
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realidade nas diferentes interações humanas e sociais” (CHIZOTTI, 2006, p. 27), em 

detrimento de pensamentos unicamente mensuráveis numericamente. 

Bogdan e Biklen (1994) apontam alguns fatores que são imprescindíveis 

para que se possa caracterizar uma pesquisa como qualitativa. Entre tais aspectos, 

os autores ressaltam, por exemplo, que os dados coletados são, 

predominantemente, descritivos, que a preocupação com o processo de pesquisa é 

maior do que com o produto obtido e, ainda, que há um espaço especial para os 

significados que as pessoas atribuem às experiências que vivem e relatam.  

Segundo Godoy (1995), uma característica da pesquisa qualitativa é que ela 

permite que um fenômeno social seja 

 
melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, 
devendo ser analisado numa perspectiva integrada. Para tanto, o 
pesquisador vai a campo buscando captar o fenômeno em estudo a partir 
da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos 
de vistas relevantes (p. 21) 

 

Para o estudo aqui apresentado, adotou-se a pesquisa qualitativa 

justamente por se tratar da utilização de dados coletados com pedagogos e que 

revelaram suas percepções sobre a Educação Ambiental na Educação Infantil, mais 

especificamente, no que se refere às formações continuadas que executam com as 

equipes de trabalho com que atuam. 

Para o alcance dos objetivos desta pesquisa foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas e, por meio delas, foram coletados dados para a posterior análise. 

Este processo foi realizado de maneira criteriosa, contudo, sem perder de vista a 

ciência de que na narrativa escondem-se subjetividades que precisam ser 

identificadas e consideradas pelo pesquisador.  

Vale, ainda, ressaltar que a pesquisa qualitativa ancorou a condução deste 

estudo, tendo em vista terem sido buscado interpretações sobre os dados coletados 

utilizando “um raciocínio complexo multifacetado; interativo e simultâneo” 

(CRESWELL, 2007, p. 187) que “não se limitam a ser uma atividade meramente 

descritiva” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 39).  

As pesquisas qualitativas têm por objetivo “melhor compreender o 

comportamento e a experiência humana. Tentam compreender o processo mediante 

o qual as pessoas constroem significados” (IDEM, 1994, p. 70), portanto, busca 

superar um mero processo estatístico ou numérico de dados coletados. 
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3.3 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

Considerando que o objetivo desta pesquisa consiste em analisar os 

aspectos que dificultam e/ou favorecem o trabalho dos pedagogos na abordagem da 

temática ambiental nas formações continuadas dos professores que atuam em cinco 

CMEI’s do município de São José dos Pinhais, optou-se pela investigação de 

abordagem qualitativa, tendo em vista suas características. 

Esta escolha fundamenta-se, essencialmente, pela possibilidade de o estudo 

qualitativo permitir a análise do fenômeno em seu ambiente natural, analisando os 

problemas de forma processual e com o olhar voltado para a compreensão da 

totalidade dos contextos daqueles que vivenciam os fenômenos estudados.  

Para Minayo (2001), as pesquisas qualitativas atuam com universos de 

significados, motivos, crenças, valores e atitudes e, ao estabelecer tais reflexões 

acerca dos fenômenos em seus contextos, tanto o pesquisador quanto os sujeitos 

pesquisados, modificam-se.  

No caso da presente pesquisa, objetiva-se que haja avanço na compreensão 

do papel do pedagogo como responsável por fazer emergir a temática ambiental nas 

formações continuadas que organizam, diagnosticando os elementos que favorecem 

ou dificultam sua ação.  

 
3.3.1 Participantes da pesquisa 

 

O espaço de investigação refere-se aos Centros Municipais de Educação 

Infantil (CMEI’s) do município de São José dos Pinhais, estado do Paraná. Neste 

município existem 44 CMEI’s, em que cada um deles conta com um ou dois 

pedagogos, de acordo com a quantidade de crianças matriculadas na unidade e o 

quantitativo de professores.  

Estes CMEI’s estão distribuídos em toda a extensão territorial do município, 

que conta com cinco núcleos organizados pela SEMED de acordo com o texto 

visualizado no Decreto nº 3.496/19 da SEMED. Tais núcleos têm o objetivo de 

agrupar os CMEI’s de acordo com as suas proximidades geográficas (SÃO JOSÉ 

DOS PINHAIS, 2019, p. 11).  
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Cada núcleo contempla características próprias e certa quantidade de 

CMEI’s. Os núcleos variam em relação à quantidade que cada um contempla e são, 

comumente, utilizados quando há a necessidade de organizações para formações 

com as equipes, em que não há a possibilidade de reunir grande quantidade de 

pessoas, sendo que, neste caso, os profissionais são chamados à formações, de 

acordo com os seus núcleos de trabalho. 

O núcleo com maior quantidade de CMEI’s é o de número V, com onze, e 

aquele com menor quantidade de CMEI’s é o de número I, contabilizando apenas 

seis destes equipamentos públicos. Para a presente pesquisa, convidou-se um 

pedagogo de cada núcleo, de acordo com a manifestação do desejo de participação 

por parte do profissional, a partir de convite realizado.  

 Sobre as características predominantes nos CMEI’s participantes e os 

núcleos em que estão inseridos, vê-se que: o primeiro, localiza-se em área de 

produção rural intensa; o segundo está localizado em espaço com grande 

industrialização, em que há predomínio de empresas e comércios ligados a elas; o 

terceiro localiza-se no centro do município, num espaço físico de grande 

urbanização e reduzido espaço de contato com a natureza; o quarto CMEI 

selecionado para a pesquisa encontra-se localizado na região periférica do 

município; e o quinto e último CMEI, está localizado também em espaço periférico, 

próximo à divisa entre os municípios de São José dos Pinhais, Piraquara e Curitiba, 

configurando-se como zona de dormitório para trabalhadores. 

De forma a ter uma amostra mais diversificada destes núcleos, optou-se 

pela seleção de um CMEI de cada uma das áreas citadas e convidou-se um 

pedagogo de cada uma delas para participar da pesquisa. Assim, foram 

selecionados cinco pedagogos de cinco CMEI’s diferentes, cada um deles localizado 

em um núcleo daqueles definidos pela SEMED/SJP.  

No quadro abaixo, é possível observar um pouco do contexto dos CMEI’s 

em que as pedagogas participantes desta pesquisa, atuam.  

Isso é viável através da visualização de dados como a quantidade de 

crianças matriculadas em cada CMEI e, ainda, número de funcionárias lotadas na 

unidade, por exemplo. Tais dados demonstram a amplitude de atendimento 

oferecido à comunidade, bem como nos leva a dimensionar o número de 

profissionais com quais pedagogas realizam as formações continuadas em serviço.  

 



61 
 

 

  

QUADRO 5 - PANORAMA ESTATÍSTICO DOS CMEI’S QUE COMPUSERAM A PESQUISA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: A autora com base na coleta de dados realizada - 2020. 
 

No quadro acima, podemos perceber que, dos CMEI’s em que as 

pedagogas participantes atuam, o maior possui um total de 298 crianças 

regularmente matriculadas e possui um total de 38 funcionárias, distribuídas entre as 

diversas atribuições que compõem o ambiente da unidade, como servidoras da 

limpeza, preparadoras de alimentos, educadoras, professoras, diretoras e a 

pedagoga. 

O CMEI que conta com um número menor de crianças matriculadas é 

aquele com 161 crianças. O número total de funcionárias desta unidade é de 23 

servidores. 

Cabe ressaltar que, nos CMEI’s de São José dos Pinhais, nem todos os 

profissionais que ali atuam, são concursados. Existem duas categorias de 

trabalhadores que são contratados através empresas que prestam serviços 

terceirizados, são eles: preparadores de alimentos e funcionários da limpeza. 

Percebemos, ainda, que todos as pedagogas participantes da pesquisa, 

atuam em unidade de Porte II, conforme o Decreto Municipal nº 2.696/2017, ou seja, 

contam com um número entre 145 e 306 crianças matriculadas, o que confere-lhes a 

possibilidade de possuir um profissional pedagogo no quadro funcional. 

CMEI 
NÚMERO DE 
CRIANÇAS 

MATRICULADAS 

NÚMERO DE 
PROFISSIONAIS 
QUE ATUAM NO 

CMEI 

NÚCLEO AO 
QUAL O CMEI 

QUE PERTENCE 

CMEI 01 172 23 Núcleo I 

CMEI 02 217 28 Núcleo III 

CMEI 03 197 24 Núcleo IV 

CMEI 04 298 38 Núcleo II 

CMEI 05 161 24 Núcleo IV 
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Conhecedores dos contextos de trabalhos visualizados, passaremos para a 

reflexão acerca do instrumento de coleta dos dados que foi assumida na presente 

pesquisa.  

 

3.4 INSTRUMENTOS DA COLETA DE DADOS 
 

Para esta pesquisa, recorreu-se ao uso das entrevistas para a coleta de 

dados. Para Vieira (2009), as “entrevistas buscam revelar opiniões, atitudes, ideias e 

juízos” (p. 10), o que possibilitou compreender as articulações de pensamentos que 

os pedagogos da Educação Infantil de São José dos Pinhais fazem sobre seu papel 

ao abordarem a temática ambiental nas formações continuadas que realizam nos 

CMEI’s. 

As entrevistas podem ser definidas, segundo Colognese e Mélo (1998, 

p.143), “como um processo de interação social, no qual o entrevistador tem por 

objetivo a obtenção de informações por parte do entrevistado”. Trata-se, portanto, de 

uma técnica para obtenção de informações em que “objetiva-se apreender 

informações sobre comportamento e a consciência dos sujeitos entrevistados” 

(IDEM, p. 143), de acordo com os objetivos traçados pelo pesquisador.  

Ao recorrer à utilização de entrevistas para a coleta de dados, pressupõe-se 

que o entrevistado detém as informações que serão úteis para elucidar as questões 

que movem o pesquisador.  

Quando se leva em consideração a forma de organizar a entrevista, Bogdan 

e Biklen (1994) descrevem três formas de estruturação do instrumento, de acordo 

com as necessidades dos pesquisadores: entrevistas estruturadas, entrevistas não-

estruturadas e entrevistas semiestruturadas. A escolha dependerá de qual tipo de 

entrevista que melhor conduzirá às respostas esperadas para alcançar os objetivos 

da pesquisa.   

A entrevista do tipo não-estruturada é comumente utilizada com finalidade 

exploratória, ou seja, quando o pesquisador não elabora uma estrutura de 

informações que pretende recolher e detém, apenas, um tema central. Assim, o 

entrevistador adota uma postura de ouvinte e espera que o entrevistado discorra 

sobre o tema. 
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Na entrevista do tipo estruturada estabelece-se roteiro rígido em que a 

formulação e a sequência de perguntas elencadas ao entrevistado são previamente 

determinadas. Pela sua rigidez, há pouca possibilidade de interlocuções entre 

pesquisador e sujeito da pesquisa. 

Na entrevista do tipo semiestruturada, o pesquisador estabelece perguntas 

que serão realizadas, contudo, não há rigidez extrema e existe a possibilidade de 

diálogo no decorrer da entrevista, buscando elucidar questões que sejam 

importantes para a compreensão do pesquisador e para o alcance dos objetivos da 

pesquisa. 

Diante do exposto, elegeu-se a entrevista semiestruturada para esta 

pesquisa, em virtude da possibilidade de se obter mais informações quando algumas 

dúvidas emergissem, fato que não seria possível mediante um questionário com 

questões fechadas e roteiro rígido, bem como, em entrevista com tema 

extremamente amplo e aberto.  

Determinado o tipo de entrevista, passou-se à construção das categorias 

que seriam utilizadas para obtenção de informações necessárias junto as 

pedagogas1.  

Para essa tarefa, buscou-se aporte em Gomes (1994), quando ele afirma 

que, para além da análise dos dados obtidos, categorias “podem ser estabelecidas 

antes do trabalho de campo, na fase exploratória da pesquisa” (p. 70), conceituando 

este movimento de categorizar como “agrupar elementos, ideias ou expressões em 

torno de um conceito” (IBIDEM, p. 70).  

Assim, organizou-se um roteiro com as questões orientadoras do diálogo. Na 

estrutura, foram elaboradas questões relacionadas a itens que permitissem 

compreender os elementos que favorecem ou dificultam a abordagem de temáticas 

referentes à Educação Ambiental nas formações continuadas que os pedagogos 

realizam com suas equipes.  

Para isto, foram definidas cinco categorias para a composição da entrevista, 

que aqui, receberam a denominação de campos, a saber: 

 

                                                           
1 Como todas as participantes são mulheres, a partir daqui, ao se referir ao grupo de participantes, serão 
utilizadas expressões no feminino. 
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CAMPO 01: Dados do perfil dos pedagogos que atuam nos cinco CMEI’s 

pesquisados; 

CAMPO 02: Visão que o pedagogo possui sobre seu papel como formador; 

CAMPO 03: Motivações para abordarem a temática ambiental na formação 

continuada que realizam com suas equipes de trabalho; 

CAMPO 04: Dificuldades que descrevem frente a abordagem da temática 

ambiental nas formações continuadas que organizam; 

CAMPO 05: Elementos que favorecem a abordagem da temática ambiental 

nas formações continuadas em serviço.  

 

Para que as entrevistas fossem realizadas, fez-se contato com a SEMED, 

por meio de protocolo realizado junto ao departamento apropriado para isso. A 

resposta favorável à pesquisa foi obtida por meio telefônico diretamente para a 

pesquisadora, através de contato realizado pelo Departamento de Educação Infantil 

daquela secretaria. Para a aproximação com as pedagogas, realizou-se contato via 

e-mail e, posteriormente, por telefone celular, tornando possível agendamento de dia 

e horário mais adequados para as entrevistas.  

Devido à impossibilidade de encontros presenciais por conta do 

distanciamento social imposto pela pandemia de COVID-19, optou-se pelo uso de 

uma plataforma digital de comunicação para a realização da entrevista. 

Antes da realização dos encontros, as pedagogas receberam e assinaram 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que se encontra anexado 

nesta dissertação.  

Nele encontra-se descrito o objetivo geral da pesquisa, bem como está 

exposto o compromisso com o sigilo dos dados apresentados pelos pedagogos por 

meio  da adoção de códigos. Para Brooks et al. (2017), o TCLE reflete na qualidade 

dos dados obtidos, já que, “conforme a confiança dos participantes no processo em 

que eles estão envolvidos aumenta, também crescem suas vontades de abrirem-se 

para os aspectos de suas vidas sobre os quais eles estão sendo pesquisados” (p. 

105).  

As entrevistas contaram com tempo aproximado de 30 minutos cada. As 

participantes receberam breves informações iniciais, como lembrete acerca do 

objetivo da pesquisa, programa de pós-graduação ao qual ela está vinculada, acerca 

da confidencialidade dos elementos da pesquisa e foram, também, esclarecidas 
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sobre a possibilidade de omissão de informações, caso, durante a entrevista, 

sentissem a necessidade de não expor determinados dados.    

As entrevistas contaram com a utilização do aplicativo de videoconferências 

online denominado Google Meet e ocorreram de forma dialogada. Com isso, houve 

espaço para que as entrevistadas pudessem falar à vontade sobre o que 

considerassem relevante dentro dos desafios que encontram em seu trabalho ao 

tratar da Educação Ambiental nas formações continuadas das professoras de 

Educação Infantil com as quais trabalham.   
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4 ANÁLISE DE DADOS  
 
A análise dos dados é uma ação determinante para que possam emergir os 

resultados da pesquisa, sendo este o momento em que o pesquisador deve 

“impregnar-se das informações e observações de campo” (MINAYO, 2012, p. 624), 

para que as respostas sejam reveladoras de todo o percurso traçado durante a 

pesquisa. É momento de entrelaçar o arcabouço teórico com os materiais empíricos, 

num diálogo que além de dar identidade à pesquisa, constitui-se em um ato de 

importância ímpar. 

Nesta pesquisa, a análise de dados orientou-se pelos postulados da análise 

de conteúdo de Bardin (2016), para compreender a essência das cinco entrevistas 

que foram realizadas.  

Por outro lado, há que se ressaltar que “entrevistas semiestruturadas, em 

que o discurso dos sujeitos foi gravado e transcrito na íntegra, produzem um volume 

imenso de dados que se acham extremamente diversificados pelas peculiaridades 

da verbalização de cada um” (ALVES; SILVA, 1992).  

Este fator foi determinante para a adoção da análise de dados a partir da 

perspectiva de Bardin (2016), já que esta permite tratar os dados de forma a obter 

interpretações mais fidedignas à realidade, ou seja, no caso desta pesquisa, de 

maneira coerente entre às falas das pedagogas e a realidade vivenciada por elas 

nos CMEI’s do município de São José dos Pinhais. 

As fases da pré-análise, da codificação, da categorização e da análise 

efetiva dos resultados (BARDIN, 2016) caminharam para que se exercitassem a 

reflexão e a dialogicidade entre o aporte teórico construído e as informações obtidas 

sobre as dificuldades e os fatores que favorecem a formação continuada dos 

professores em relação à Educação Ambiental.  

A partir deste trabalho, foi possível compor as categorias com maiores 

incidências nas entrevistas e elas puderam ser consideradas como indicadores para 

a consolidação dos resultados analisados, visualizando-se, assim, as respostas aos 

objetivos elencados na pesquisa. 
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4.1 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

Ao final da coleta de dados, obteve-se o material necessário para a análise e 

alcance dos objetivos pretendidos. Como parte do processo, procedeu-se a 

transcrição integral dos áudios, que se encontravam devidamente gravados em 

aplicativo de celular, próprio para esta finalidade.  

Ao final do período de realização das entrevistas com as cinco pedagogas, 

obteve-se o total de 4h23min de gravação de áudio, o que representou o total de 37 

páginas transcritas em documento de word.    

Por meio da análise dos dados, realizou-se a argumentação e interpretação 

acerca dos materiais obtidos durante a coleta dos dados, bem como buscou-se 

compor uma visão analítica diante dos materiais transcritos, apoiando-se na análise 

de conteúdo (AC), que nos permite olhar para “uma série de pressupostos, os quais, 

no exame de um texto, servem de suporte para captar seu sentido simbólico” 

(MORAES, 1999, p. 12).  

A técnica da análise de conteúdo parte da “mensagem, seja ela verbal (oral 

ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente provocada” 

(FRANCO, 2005, p. 13), sendo que, neste estudo, foram alvo da AC as cinco 

transcrições de entrevistas que compuseram o corpus da pesquisa.  

Por ser uma análise de conteúdos edificada sob a égide dos postulados de 

Bardin (2016), o processo contou com três etapas principais, que são: 1- pré- 

análise; 2- exploração do material e 3- tratamento dos resultados.  

Para operacionalização do percurso de pesquisa, construíram-se quatro 

pontos norteadores para a análise dos dados derivados dos objetivos, buscando 

clarificar os resultados obtidos. Em coerência com os objetivos, definiu-se os 

seguintes pontos: 

- Caracterização do perfil dos pedagogos participantes da pesquisa; 

- A compreensão dos pedagogos sobre a importância da formação 

continuada em serviço no que se refere à Educação Ambiental; 

- Percepção dos pedagogos sobre elementos que favorecem seus afazeres 

relativos à formação continuada em serviço no tocante à Educação Ambiental; 

- Percepção dos pedagogos acerca de possíveis dificuldades para que 

abordem a temática ambiental na Educação Infantil nas formações continuadas que 

realizam com suas equipes. 
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Todos os pontos elencados convergem para responder e diagnosticar 

elementos facilitadores ou possíveis dificuldades que podem interferir para que os 

pedagogos abordem a temática ambiental nas formações continuadas que propõem 

com suas equipes de trabalho na Educação Infantil. 

4.1.1 O Perfil das pedagogas participantes da pesquisa 
 

Conhecer as características das participantes da pesquisa revela quais 

caminhos percorreram, suas trajetórias profissionais e pessoais, bem como os 

percursos que trilharam com relação ao conhecimento em suas formações 

profissionais. Também pode conferir atributos para interpretar subjetividades 

presentes nas falas das pedagogas, já que, conhecer seus perfis, demonstra ir além 

do que observar dados “como função bancária, ou seja, há que se pensar no 

significado desse registro para além da coleta de dados” (HOFFMANN, 2006, p. 55). 

Com o objetivo de manter o compromisso assumido com a ética da pesquisa 

(BARROS; MARCONDES, 2019), garantiu-se o anonimato das participantes, 

portanto, doravante, elas serão denominadas, PP1 para Pedagoga Participante do 

Núcleo 01, PP2 para Pedagoga Participante do Núcleo 02, PP3 para Pedagoga 

Participante do Núcleo 03, PP4 para Pedagoga Participante do Núcleo 04 e PP5 

para Pedagoga Participante do Núcleo 05. 

Os dados coletados permitiram a aproximação inicial da pesquisadora com 

as participantes, possibilitando conhecê-las nos seguintes aspectos: faixa etária, 

formação acadêmica, tempo de atuação como pedagoga – o que pressupõem a 

ação com formação continuada – e tempo de trabalho na Educação Infantil.  

A partir destes dados, foi possível compilar elementos e delinear o perfil das 

pedagogas participantes (QUADRO 5). 

 
QUADRO 6 - IDENTIFICAÇÃO DAS PEDAGOGAS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

DADOS OBSERVADOS INCIDÊNCIA 
Faixa etária 31 a 40 anos 

41 a50 anos 
51 a 60 anos 

02 
02 
01 

Sexo Feminino 
Masculino 

05 
00 

Formação acadêmica Graduação 
Especialização 

Mestrado 

05 
05 
01 

Ano de formação em Pedagogia 2001 – 2005 
2006 – 2010 
2011 - 2015 

01 
03 
01 
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2016 – 2020 00 
Tempo total de trabalho como 

pedagoga 
 

01 – 05 anos 
06 – 10 anos 
11 – 15 anos 
15 – 20 anos 

01 
03 
00 
01 

Trabalho na Educação Infantil 01 – 05 anos 
06 – 10 anos 

02 
03 

Formação específica para a Educação 
Infantil 

Sim 
Não 

01 
04 

FONTE: A autora, 2021. 

 

Antes de analisar os dados acima apresentados, considera-se importante 

ressaltar que, durante nossas vidas, construímos nossa identidade como pessoas, 

sendo que, no decorrer dos anos vividos, ocorrem modificações.  

Nesse sentido, Marcelo (2009) reconhece a construção da identidade 

profissional do pedagogo “como um processo de aprendizagem ao longo da vida, 

pois seu desenvolvimento é interminável” (p. 19). Assim, podemos considerar que, 

ao termos contato com o mundo ao nosso redor, modificamo-nos e o modificamos, 

construindo-nos enquanto seres humanos, bem como construímos nossas 

identidades. 

Por outro lado, podemos afirmar que as mudanças ocorridas nas sociedades 

e no aspecto legal da Educação Infantil, por exemplo, marcam a caminhada 

profissional dos pedagogos que atuam nesta etapa de formação. Portanto, é 

possível perceber, por exemplo, que, embora a maior parte dos sujeitos 

entrevistados sejam formados em Pedagogia há mais de dez, apenas três delas 

atuam na Educação Infantil há mais de cinco anos.  

Esse fato pode ser atribuído ao cenário de incorporação tardia da Educação 

Infantil à educação nacional, fato ocorrido no final dos anos noventa do século 

passado, com a aprovação da LDBEN 9394/96, que estabeleceu “pela primeira vez 

na história do nosso país, que a Educação Infantil é a primeira etapa da educação 

nacional” (BRASIL, 1998, p. 05). 

A relação que o profissional da educação possui para com o saber, é um dos 

capítulos principais da própria constituição profissional (NÓVOA, 1995). Tal relação 

se consolida, por exemplo, pela busca em aperfeiçoar os conhecimentos na etapa 

de ensino em que atua. Assim, os saberes adquiridos ao longo das vivências 

profissionais são elementos importantes na composição da identidade dos 

professores e pode ser determinante para definir sua atuação. 
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Neste sentido, poderíamos ressaltar que, na pesquisa realizada, a busca por 

pós-graduação em nível de especialização em Educação Infantil parece ser baixa, já 

que todas as profissionais possuem especialização em alguma área do 

conhecimento, mas somente uma delas realizou-a especificamente em Educação 

Infantil. Não é possível afirmar, contudo, que esta escolha seja decorrente da falta 

de interesse das entrevistadas ou da falta de oferta nas instituições formadoras, ou 

mesmo, pela soma dos dois fatores. 

Para Lüdke (2001), a formação em nível de especialização é, também, 

formação continuada e “o desenvolvimento profissional, só poderá acontecer no 

contexto de um processo que articule intimamente teoria e prática educativas” (p. 

05). Sendo assim, poder-se-ia compreender que existe a necessidade de formação 

específica para a atuação na Educação Infantil para este grupo de profissionais.  

Chama a atenção que a pedagoga que possui pós-graduação em nível de 

mestrado, realizou-o com os olhares voltados para o Ensino Médio, também 

destoando da etapa em que ora atua.  

Esses dados, em articulação com outros, nos permitem pensar que há 

necessidade de formação específica para os pedagogos compreenderem melhor as 

questões relativas à faixa etária em que atuam, já que ao buscarem essas 

formações, poderão orientar transformações no coletivo escolar, proporcionando que 

o todos “se apropriem dos conhecimentos universalmente sistematizados e 

alcancem, ao mesmo tempo, objetivos mais amplos” (BRECKENFELD; GUIRAUD; 

ROMANOVISKI, 2009, p. 3622).  

Observa-se que a maior parte dos sujeitos da pesquisa encontram-se na 

faixa etária compreendida entre 31 e 50 anos de idade e possuem mais de seis anos 

de atuação como pedagogas, fator que os inclui nos parâmetros considerados por 

Huberman (1992) como momentos de questionamentos, ou de “pôr-se em questão” 

(p. 43).  

Trata-se de um meio de carreira, “um período que se situa, globalmente, 

entre os 35 e os 50 anos” (IDEM, p. 43). Para o mesmo autor, é a fase durante a 

qual os indivíduos indagam-se sobre o que teriam feito de suas vidas, de seus 

processos docentes, confrontando-se com os próprios objetivos traçados nos 

primórdios de suas carreiras. 

Para compreender essa fase, é preciso relacionar os contextos culturais com 

as experiências vivenciadas na caminhada profissional para tomar-se “consciência 
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dos diferentes elementos que fundamentam a profissão e a integração na situação 

de trabalho” (TORALES, 2006, p. 105), levando à gradativa formação das 

identidades culturais dos profissionais. 

Todas as participantes da pesquisa são mulheres, ressaltando a feminização 

docente que Bittencourt (1993) expressa ao apontar que, no processo de expansão 

do ensino no decorrer da história, houve a percepção da “impossibilidade dos 

homens, chefes de família, de sobreviverem como mestres, devido aos baixos 

salários” (p. 250) tendo início, então, um movimento de impulsão da condição 

feminina para a docência já que, a escola seria considerada como uma continuação 

do lar e a professora seria uma segunda mãe. A presença feminina é ainda maior na 

Educação Infantil.  

No caso do município de São José dos Pinhais, segundo dados da 

SEMED/SJP (2020), a Educação Infantil conta com, apenas, um pedagogo do sexo 

masculino com lotação em CMEI, dentre os 44 que compõem a rede de ensino do 

município. 

Com relação ao vínculo de emprego que possuem com o município, todas 

as pedagogas são concursadas para o exercício de 40 horas semanais de trabalho 

numa mesma unidade de ensino. Este trabalho, em um único CMEI, pressupõe que 

possam ser constituídas raízes e vínculos mais perenes com a coletividade do lugar 

em que a pedagoga atua (WEIL, 2001).  

Não obstante, o que se observa com os dados coletados nas entrevistas, é 

que, tão recente quanto é a Educação Infantil na educação básica nacional, é, 

também, a presença do pedagogo nesta etapa de formação. Os sujeitos 

pesquisados possuem, em sua maioria, mais de dez anos de formação como 

pedagogas, porém, o tempo de trabalho na Educação Infantil variou entre seis e dez 

anos. 

Em síntese, identifica-se que as pedagogas entrevistadas se encontram na 

faixa etária entre 31 e 50 anos, todas são funcionárias concursadas e já efetivas no 

município de SJP. Atuam como pedagogas num período compreendido entre 06 e 

10 anos e estão lotadas na Educação Infantil municipal há, aproximadamente, seis 

anos.  

Há que se observar que uma das entrevistadas conta com quase vinte anos 

de formação acadêmica e deles, dez são destinados ao trabalho na Educação 

Infantil municipal. Do grupo participante, esta pedagoga foi a que apresentou maior 
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tempo de experiência profissional no Magistério e na Educação Infantil. Ela é, 

também, a única entre as entrevistadas que possui especialização na área em que 

atua.  

Pimenta (1999) afirma que “a identidade não é um dado imutável, nem 

externo que possa ser adquirido. Mas é um processo de construção do sujeito 

historicamente situado” (p. 18), sendo assim, durante essa pesquisa percebeu-se 

que os sujeitos participantes encontram-se em processo de construção de suas 

identidades junto a Educação Infantil, já que atuam nela há poucos anos de trabalho, 

contudo, constroem suas crenças e conhecimentos convivendo com os contextos, 

mobilizando saberes que constituem suas práticas e edificando suas identidades 

enquanto pedagogas desta etapa de formação. 

Sobre seus processos pessoais de formação continuada, nota-se que todas 

as pedagogas possuem cursos de especialização, sendo eles em áreas diversas do 

conhecimento, entre elas: psicopedagogia, gestão escolar, direito educacional, 

organização do trabalho pedagógico, literatura infantil e Educação Infantil.  

Quando vemos pedagogos atuando na Educação Infantil, porém, com 

formações que não são específicas para esta etapa, afere-se, novamente, que as 

identidades das pedagogas participantes se encontram em processo de construção, 

já que suas formações continuadas precisam estar articuladas com suas vivências 

para contribuir com a “reflexibilidade crítica sobre a construção de sua identidade” 

(JANZ; TORALES-CAMPOS; HARACEMIV, 2015, p. 16).  

Dessa forma, não se pode acreditar que a participação esporádica, aleatória 

e desconexa com a realidade vivida pelo pedagogo possa contribuir efetivamente 

para sua formação e  
convém salientar que a formação dos pedagogos não é 
somente das instituições de ensino superior e das 
mantenedoras, mas sim um conjunto de ações que cabem ao 
profissional, visto que é uma atitude pessoal e ética que deve 
partir pela necessidade percebida pelo pedagogo” (CHUDZIJ; 
TORALES-CAMPOS. 2017, p. 159) 
 

 

Comumente há maiores discussões sobre a formação continuada dos 

professores, contudo, também “necessitamos explicitar que os pedagogos 

necessitam de uma formação específica mais eficiente para tingir e proporcionar a 

orientação necessária na escola” (IDEM, 2017, p. 81). 
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A partir daqui, analisam-se os dados dentro de outras perspectivas para que 

os objetivos traçados nesta pesquisa sejam alcançados. 

 

 

4.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE DE CONTEÚDO 
 

A análise de conteúdo ocorreu a partir da perspectiva dos postulados de 

Bardin (2016), momento em que foram apreciados o total de cinco documentos, 

compostos pela transcrição das entrevistas das pedagogas participantes da 

pesquisa.  

Todas as participantes manifestaram suas falas por meio de uma entrevista 

semiestruturada, trazendo em seu escopo, a temática abordada no presente estudo: 

a formação continuada em serviço que as pedagogas realizam com suas equipes de 

trabalho, buscando dimensionar possíveis elementos facilitadores ou que dificultam 

a abordagem da temática ambiental nessas formações. Para tanto, foram alvo de 

ferrenho estudo as transcrições das entrevistas supracitadas. 

Após a pré-análise do material coletado, elaborou-se uma tabela no Word 

para sistematizar e organizar de forma mais eficaz os dados. Nela, constavam os 

detalhes das entrevistas transcritas: código atribuído, nome da pedagoga 

entrevistada, CMEI em que atua e data de realização da entrevista. 

Na fase posterior, realizou-se leitura minuciosa de cada resposta fornecida e 

que compuseram o corpus da pesquisa. Ressalta-se que, para a melhor organização 

e posterior análise dos dados, optou-se por realizar a leitura das transcrições como 

um todo, assim, a categorização foi realizada de acordo com as respostas 

individuais de cada pergunta realizada.  

Neste momento, portanto, realizou-se a codificação dos achados de 

pesquisa que se faziam oportunos para a análise de conteúdo aqui efetuada. A 

criação desses códigos objetivou organizar e operacionalizar os dados coletados 

para a categorização, ou seja, os dados brutos foram transformados em códigos, 

fazendo emergir dados propriamente ditos.  

Nesta fase foram criados, ao total, 17 códigos que traduziram trechos 

importantes que expressam as contribuições e implicações que os pedagogos 

apresentam com relação às formações continuadas que realizam com suas equipes, 
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evidenciando dificuldades ou elementos facilitadores que encontram ao abordarem a 

temática ambiental nesses momentos de formação. 

Sobre a etapa da categorização, cabe explicar que foi o momento em que a 

pesquisadora agrupou códigos de acordo com a interpretação do sentido semântico 

dos trechos selecionados, agrupando falas análogas e, ainda, de acordo com a 

incidência em que foram surgindo, ordenaram-se os trechos em sequências e por 

afinidade temática.  

Ao chegar na finalização desta etapa, foi possível definir os códigos que 

tiveram maior confluência nas entrevistas obtidas, transcritas e ora analisadas. 

 
4.3 A FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO NA VISÃO DO PEDAGOGO 
 

No processo de categorização, foram extraídos alguns elementos das 

entrevistas que justificam a constituição de tais categorias. Uma das categorias que 

emergiu, refere-se à visão que as pedagogas possuem sobre o seu papel como 

formadoras da equipe com a qual atua.  

Neste sentido, o quadro 6 revela a incidência de colocações referentes à 

esta categoria. 

 
QUADRO 7 - RESULTADOS QUE EMERGIRAM NAS ENTREVISTAS SOBRE A VISÃO DO 

PEDAGOGO COMO RESPONSÁVEL PELA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO 

CATEGORIA ENTREVISTA 

“a principal função, assim, na verdade são várias, né? Uma delas é acompanhar 
mesmo o desenvolvimento da criança, né? E a outra que eu acredito que é 
essencial é a formação dos professores...” 

PP01 

“... muitas vezes, o pedagogo vai defender essa infância, subsidiando esse 
trabalho com a infância, com a formação, com o preparo...” 

PP02 

“... e o pedagogo, ele tem uma função, eu digo, meio que de ponte, né? Porque ele 
não tem uma única função, né? “Ah, ele só prepara a formação do professor e 
acompanha o desenvolvimento do aluno!” Não, ele tem que fazer mais...” 

PP03 

“... porque quando a gente “tá” no CMEI, no nosso cotidiano, a gente faz de tudo. 
Mas só que uma coisa que eu tento nunca perder de vista é que eu tenho que não 
deixar as meninas caírem numa rotina, num, digamos, num automatismo” 

PP04 

“... o pedagogo é mais do que um líder, na verdade a gente acaba sendo aquele que 
tenta influenciar, que faz pensar, que direciona através desse fazer pensar” 

PP04 

“Eu acredito que, principalmente na Educação Infantil, o principal papel do pedagogo 
é a formação continuada dos professores, “né?”, eu acredito muito nisso”. 

PP05 
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“... é ir formando o professor e ir sempre conversando sobre a questão da teoria 
e da prática né?” 

PP05 

FONTE: A autora, 2021. 

 

Ao percorrer o quadro 3, visualizam-se as falas das cinco pedagogas 

entrevistadas em relação a suas percepções sobre a importância de o pedagogo 

atuar como profissional que desenvolve a formação continuada da equipe com a 

qual trabalha.  

As falas corroboram com a perspectiva de que o pedagogo é o profissional 

que atua em diferentes vertentes da atividade educativa, relacionadas à 

organização, aquisição de saberes e modos de ação (LIBÂNEO, 1996), inclusive, 

relativo aos demais profissionais com os quais atua. É, portanto, o pedagogo, “um 

profissional que lida com fatos, estruturas, contextos e situações referentes à prática 

educativa em suas várias modalidades e manifestações (IDEM, p. 127), incluindo a 

formação continuada nos locais de trabalho. 

Diante das falas das pedagogas que compuseram a pesquisa, foi possível 

perceber que elas se encontram atentas à necessidade de formação continuada em 

serviço e concordam que essa é tarefa do pedagogo, assim como afirmam Chudzij e 

Torales-Campos (2017) que reiteram que “cabe ao pedagogo orientar o trabalho 

pedagógico sendo pesquisador, discutindo e questionando com os professores os 

conhecimentos, estimulando, no interior da escola, a pesquisa, o aprofundamento 

teórico em vista de melhorias nesse processo” (p. 83).  

Podemos afirmar que as demandas escolares são inúmeras e, comumente, 

os professores acabam imersos em emaranhados de atividades, por vezes 

burocratizadas e burocratizantes, sofrendo o risco de acabarem trabalhando em 

certo automatismo, principalmente, quando se trata do trabalho com bebês ou 

crianças bem pequenas, em que os aspectos de higiene e cuidado acabam 

ganhando espaços maiores na rotina escolar. 

Diante deste cenário, torna-se ainda mais importante a figura do pedagogo, 

já que, para Torales-Campos (2015), a formação 

 
dos professores implica em um processo de desenvolvimento permanente, 
no qual entra em jogo uma trama de diferentes fatores que incluem tanto a 
dimensão pessoal como a profissional do sujeito. É um processo formativo 
que depende de uma atitude favorável, envolvimento e compromisso não só 
por parte dos professores, mas também dos gestores e formadores, já que 
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nenhuma ação formativa se efetiva sem a disponibilidade e as crenças dos 
que dela participam (p. 269). 

 

No que se refere a formação do professorado, encontramos amparo em 

Imbérnon (2009) para refletir sobre a narrativa da pedagoga participante 04 que 

demonstra perceber o pedagogo, como um líder e como indivíduo que procura levar 

processos reflexivos aos demais sujeitos com quais atua. O autor afirma que “a 

educação e a formação do professorado devem romper essa forma de pensar que 

leva a analisar o progresso e a educação de um modo linear, sem permitir a 

integração de outras formas de ensinar, de aprender, de organizar-se” (IDEM, p. 14). 

Assim, no cotidiano, há que se superar a visão de que a formação 

continuada em serviço será momento de ensinar técnicas de ensino, pois as 

demandas formativas são muito mais amplas do que isso. Em seu conjunto, elas se 

constituem em espaços para a construção da identidade e da profissão docente 

efetivamente. São, na verdade, “momento chave da socialização e configuração 

profissional” (NÓVOA, 1992, p. 04). 

Quando indagadas sobre quais formações continuadas elas próprias estão 

realizando, as pedagogas justificaram que, devido ao tempo imediato em que 

vivemos atualmente, de distanciamento de práticas de ensino presenciais coletivas, 

devido à pandemia COVID-19, as formações continuadas que desenvolvem ocorrem 

em espaço digital, oferecidos através da internet e promovidos pela mantenedora, 

como relata a pedagoga entrevistada número 5: 

 
[...] até tinha pensado em fazer curso ou alguma formação diferente, achei 
que em 2020 ia dar, mas só que deixei para o segundo semestre. Pensei 
que as coisas já iriam estar mais normais. No fim não foi isso, né? Agora, só 
tô fazendo as formações da SEMED mesmo. É melhor do que estar parada. 
A gente conversa e divide pensamentos, angústias, dificuldades (PP05). 

 

Sobre o aprimoramento do próprio profissional pedagogo, Janz, Torales-

Campos e Haracemiv (2015) afirmam ser de extrema “importância a participação do 

pedagogo em eventos fora do espaço escolar, para o aperfeiçoamento contínuo de 

ordem teórico-metodológica” (p. 08).  

Essas participações em formações continuadas para a formação do próprio 

pedagogo, são fundamentais para revesti-lo de enriquecimentos pessoais, sejam 

teóricos ou culturais, engajando-os em aperfeiçoamento contínuo nos aspectos 

teóricos ou metodológicos relacionados ao exercício de sua profissão, já que, 
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segundo Chudzil e Torales-Campos, “necessitamos explicitar que os pedagogos 

necessitam de uma formação específica” (2017, p. 81).  

A narrativa da pedagoga participante 05, sobre a formação que ela própria 

participa e que, neste espaço, compartilha dúvidas, incertezas e experiências, vem 

ao encontro do que Garrido (2000) reflete, quando afirma que “é preciso que ele 

tenha um espaço coletivo e formador, no qual ele possa apresentar as dificuldades 

inerentes à sua função, partilhar angústias, refletir sobre a sua prática como 

coordenador, trocar experiências, crescer profissionalmente, para poder exercer, de 

forma plena, sua função formadora” (p. 11).  

Todos os sujeitos da presente pesquisa afirmaram ser papel do pedagogo a 

formação continuada em serviço das equipes com as quais atua, sendo o pedagogo, 

portanto, o articulador das reflexões e das diretrizes da formação de suas equipes. 

Para Nóvoa (1997), há que se conceber a formação continuada como 

momento amparado em reflexões, articulado com o desenvolvimento profissional, 

pedagógico, cultural e social, havendo, então, maior visão sobre a própria profissão 

docente, sobre a vida institucional da escola, bem como, sobre os aspectos e 

contextos que a revestem. Como aferido, as pedagogas preconizam como 

fundamental suas tarefas de formadoras de suas equipes. Mas, como pensam e 

agem frente formações que tangem à temática ambiental?  

Ante esta indagação, a partir daqui, realizar-se-á a análise de conteúdo 

voltando-se os olhares para a recorrência e motivações que fazem com que os 

sujeitos da pesquisa façam emergir a temática ambiental com as suas equipes de 

trabalho. 

 
4.4 O PEDAGOGO E A FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Diante das afirmativas das pedagogas sobre seu papel como formadoras 

das equipes com as quais atuam, passou-se a indagá-las sobre: como abordam as 

temáticas ambientais e quais as motivações e/ou dificuldades para tratar este tema 

com os educadores e professores. 

Por meio da entrevista realizada e da dialogicidade ocorrida, constituíram-se 

os dados referentes às motivações, identificadas pelas participantes, para abordar 

as temáticas ambientais na formação continuada em serviço nos CMEI’s. Sendo 
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assim, abaixo, apresentam-se alguns trechos que justificam a criação desta 

categoria. 
 

QUADRO 8 - MOTIVAÇÕES PARA TRATAR DA TEMÁTICA AMBIENTAL NA FORMAÇÃO 
CONTINUADA DOS PROFESSORES 

CATEGORIA ENTREVISTA 

“no contexto mundial que nós estamos hoje, contemporâneo, eu falo assim, mas 
já tem uns dez anos que eu tenho percebido, é imprescindível discutir com as 
meninas sobre tudo que é do meio ambiente” 

PP01 

“... o que eu percebo é que as crianças, elas estão refletindo a cultura das famílias, 
do consumo excessivo e de nenhum pensamento da natureza”. 

PP01 

“eu acredito que a gente precisa trazer à discussão, porque, a própria questão do 
consumismo ela tá absorvida dentro do ser humano, a gente acha as coisas 
naturais. Mas daí, numa perspectiva de formação, você vai e pensa: “Opa, eu faço 
isso!”, né? Aí você revê conceitos, você pensa sobre aquilo”. 

PP03 

“... então, eu acho que a gente tem que tar sempre revendo essas questões 
ambientais, porque, senão, começa a passar despercebido nas nossas ações no 
CMEI”. 

PP03  

“... eu acredito que é muito necessário trazer a questão ambiental para a formação 
continuada porque muitos conhecem a Educação Ambiental, só que talvez, muito o 
que elas pensam, é voltado só pro meio ambiente, pra separação do lixo, sobre 
economizar água. São temas importantes também, mas não se aborda a criança 
com o meio, a criança com a natureza, ela como parte também, então temos 
que trazer esses temas assim pra discutir com todas”. 

PP04 

“... mas só que se nós, as pedagogas, não trouxerem esses assuntos ambientais 
para conversar e refletir, a gente fica só no conhecimento mais superficial e com 
o que a televisão ou a internet falam e isso não dá né?” 

PP05 

FONTE: A autora, 2021. 

 

Voltando o olhar para o quadro 7, foi possível verificar que, em diferentes 

momentos das entrevistas, as pedagogas  relataram os motivos que as levaram a 

abordar a temática ambiental nas formações ofertadas a suas equipes.  

A entrevistada número 01 relata que, segundo o que tem observado 

socialmente, são necessárias tais discussões. Loureiro (2019) afirma que “há, 

atualmente, um conjunto enorme de dados, gráficos, tabelas e séries históricas com 

informações sobre a inquietante velocidade em que estamos envenenando nossos 

corpos, destruindo os rios, ecossistemas e biomas” (p. 36) o que ratifica a afirmação 

da pedagoga. De fato, é bastante evidente que as questões ambientais são motivo 

de preocupação para toda a sociedade. 
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Ainda sob o olhar da entrevistada número 01, trazemos Behrens e Prigol 

(2019) para elucidar que diante dos problemas emergentes, “torna-se imperativo 

superar a docência obsoleta linear e reducionista” (p. 65), sendo a formação 

continuada em serviço, o espaço oportuno para que reflexões, leituras, análises e 

reconstruções possam acontecer. 

Os dados estatísticos e científicos, sobre temáticas ambientais, que são 

produzidos nacional e internacionalmente, bem como as suas respectivas 

divulgações fazem emergir as discussões e causam perplexidade a muitos, mas o 

que há de se ressaltar é que, “o professor é colocado diante de exigências às quais 

ele responde com dificuldade e para as quais os cursos de licenciatura pouco 

contribuem” (TEIXEIRA; TORALES, 2014, p. 129), enfatizando a importância e a 

necessidade da formação continuada em serviço. 

Partindo da premissa de que pedagogos são os sujeitos que oportunizam 

indagações e reflexões para suas equipes, torna-se fundamental que estes tragam, 

também, a Educação Ambiental para tais momentos, problematizando os contextos 

vividos, compreendendo e fazendo compreender que há uma “indissociabilidade 

entre a sociedade, o conhecimento e a educação” (IDEM, 132). 

Outro fator que se revelou presente nas falas das pedagogas entrevistadas é 

a preocupação com a conservação da natureza, conforme expresso no excerto a 

seguir: 
 

O CMEI que eu trabalho, ele é uma área industrial, então não tem árvore. 
Não tem. Ao contrário, tem caçambas de recolhimento de peças e até de 
lixo... Depósito de caminhões... Então a gente tem abordado muito essas 
questões. A gente tem tentado fazer o projeto de preservação do meio 
ambiente, mesmo sem ter tantas árvores perto. Por exemplo, a gente 
recolheu lacre de latinhas, tampinhas de plástico e de metal e doamos para 
o “Cotolengo”... (PP03). 

 
 
Ao verificar a preocupação com a inexistência de árvores, deixando a 

entender que este seria o meio ambiente que poderia ser abordado com as famílias 

e com as crianças, revela-se a compreensão de meio ambiente como algo limitado a 

elementos como plantas ou animais, desconsiderando que o próprio espaço vivido 

com os pares é meio ambiente também.  

Há que se compreender que a motivação para que pedagogos abordem as 

temáticas ambientais nas formações continuadas realizadas, podem ser, 

inicialmente, a de promover contato com elementos da natureza, contudo, é preciso 
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ir além desta abordagem naturalista (SAUVÉ, 2005; LAYARGUES ; LIMA, 2014), é 

preciso que o próprio pedagogo compreenda e consiga ampliar os fundamentos da 

formação que ofertará para sua equipe.  

Aqui, ressalta-se os estudos descritos no item 4.3 desta dissertação, que 

versa sobre o pedagogo como formador da equipe com qual atua e que, em 

determinado momento, explicita a necessidade de formação continuada a que o 

próprio pedagogo deve submeter-se, ou seja, há que se formar o pedagogo também, 

já que, essa iniciativa pode desvelar práticas enraizadas nas formações que realiza 

com as equipes com quais atua. 

Sobre práticas com conduções acríticas, Torales-Campos e Carvalho (2015) 

afirmam que existe  

 
um modelo educativo ambiental com enfoque na mudança de hábitos e 
rotinas sem, necessariamente, questionar o modelo social dominante e suas 
implicações. Enfoque este decorrente de um pensamento simplificador e 
cartesiano, produto de uma ciência positivista fortemente enraizada em 
nossa sociedade e principalmente em nossas escolas (p. 127). 

 
Ainda neste prisma, cabe ressaltar que Alves e Saheb (2013) nos instigam a 

pensar a Educação Ambiental na Educação Infantil, afirmando que “a criança, 

através da sua curiosidade, cada vez mais, desenvolve a sua capacidade de agir, 

explorando e observando tudo o que se encontra ao seu redor, procurando soluções 

para melhorar a sua própria qualidade de vida” (p. 30025).  

Sendo assim, é preciso que os profissionais estejam preparados para 

responder essas demandas na formação das crianças, desde suas primeiras 

experiências de socialização. 

A partir desta afirmação, pode-se analisar que, tanto as práticas 

pedagógicas quanto as formações continuadas de Educação Ambiental na 

Educação Infantil são situações ímpares de aprendizagens. Elas poderiam 

concretizar ações de ruptura para novas posturas na relação dos indivíduos com o 

meio ambiente, superando uma perspectiva de submissão da natureza para com o 

ser humano, refutando a ideia de que a Educação Ambiental seja “acrítica das 

relações sociais e históricas dos sujeitos com o ambiente” (TOZONI-REIS, 2010, p. 

20). 

Desta forma, acolher as relações sociais vividas pelos sujeitos para pautar a 

discussão de temáticas ambientais é importante já que,  
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não é apenas uma questão de tornar a educação mais próxima das 
pessoas, palatável e menos abstrata. É também porque essa realidade 
imediata é o quadro de referências para os seus conhecimentos, saberes e 
verdade culturalmente aceitas (LOUREIRO, 2019, p. 57). 

 

Trazendo para análise a narrativa da pedagoga número cinco que preocupa-

se com a necessidade de formar os profissionais já que incorre-se no risco de 

superficializar os conhecimentos sobre meio ambiente, quando afirma que “a gente 

fica só no conhecimento mais superficial e com o que a televisão ou a internet falam 

e isso não dá né?” (PP 05), vemos que a preocupação é, também, com a rapidez 

que as informações rasas são difundidas. 

Neste sentido, Imbernón (2016) defende que os professores precisam 

modificar-se velozmente, tal qual a própria sociedade se modifica e, por mais 

complexas que sejam as mudanças, devemos aprender e ensinar sendo sensíveis 

aos aspectos em que a educação se materializa efetivamente: “democrática, social, 

solidária, igualitária, intercultural e relativa ao meio ambiente” (p. 51). Contudo, não 

há que se conceber mudanças rasas, e sim amparadas em cientificidade. 

Quando indagadas sobre a periodicidade com que costumam tratar das 

temáticas ambientais com suas equipes, apenas uma das pedagogas revelou fazê-lo 

de forma sistemática, discorrendo que houve interesse da equipe em pensar sobre 

assuntos e ações voltados a questões ambientais, conforme relato que segue: 
 

Começou com a leitura de textos, um deles foi da Léa Tiriba, aquele livro “a 
criança e natureza”. Acho que ela é a organizadora, não me recordo bem, 
mas assim, o que aconteceu, a partir disso as professoras começaram a 
mudar algumas questões de práticas. Pra pensar assim: “a criança ficar lá 
fora brincando” e isso também faz parte do trabalho pedagógico (PP 04). 

 
 
A pedagoga participante 04 relata que, após essas sensibilizações iniciais, 

as questões ambientais tornaram-se assuntos corriqueiros, pensando em práticas 

contínuas e perenes, fazendo dos estudos sobre essas temáticas, uma ação 

periódica.  

Ela ressalta, ainda, que, na reformulação do Projeto Político Pedagógico 

(PPP) com a adequação à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), prevista para 

ocorrer durante o presente ano, as conjunturas ambientais estarão forjadas junto às 

discussões e articularão as ações pedagógicas traçadas, tornando-as mais 

presentes no currículo escolar.  
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As falas e as ações previstas pela pedagoga entrevistada 04 encontram 

amparo na Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), já que essa política 

prevê a Educação Ambiental como “componente essencial e permanente na 

educação nacional, deve estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo” (BRASIL, 1999, p. 01).  

Todas as demais pedagogas afirmaram não haver estudos e reflexões de 

temáticas ambientais com qualquer periodicidade regular nas unidades de ensino 

em que atuam. Esta realidade se confirma na fala da Pedagoga 02, quando ela diz 

que : “não, não há periodicidade nesses estudos ambientais, a gente traz o assunto 

conforme vê que precisa mesmo” (PP05).  

Nesse sentido, compreende-se que as formações continuadas com 

abordagens desarticuladas e esporádicas auxiliam na perpetuação de cisões, por 

isso é urgente que a Educação Ambiental seja entrelaçada nas formações em 

serviço que pedagogos ofertam para suas equipes, de maneira contínua, crítica e 

integradas às demais ações dos CMEIs. 

Na sequência, emergiram os subitens em que serão apresentados excertos 

do corpus de pesquisa referentes a elementos facilitadores ou dificuldades que os 

pedagogos citam para a abordagem de temáticas ambientais nas formações 

continuadas em serviço que realizam com suas equipes de trabalho. 

 

4.5 ELEMENTOS FACILITADORES DA ABORDAGEM DE TEMÁTICAS 
AMBIENTAIS NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS EM SERVIÇO  
 

 Diante dos diálogos estabelecidos com as pedagogas entrevistadas, houve 

a indagação acerca de eventuais elementos que facilitariam a abordagem de 

assuntos relativos ao meio ambiente nas formações continuadas em serviço, uma 

das responsabilidades de sua atuação nos CMEI’s. Diversos elementos foram 

citados e, entre eles, alguns tiveram maior incidência (QUADRO 8). 

 
QUADRO 9 - INCIDÊNCIAS DE ELEMENTOS INDICADOS COMO FACILITADORES PARA A 

ABORDAGEM DE TEMÁTICAS AMBIENTAIS EM FORMAÇÕES CONTINUADAS EM SERVIÇO 

ELEMENTOS CITADOS COMO FACILITADORES INCIDÊNCIA 

Interesse da equipe de trabalho do CMEI pela temática ambiental 08 

Participação em formações fora do CMEI ou socialização de práticas que 
perpassam a temática ambiental 

05 
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Interesse pessoal e formação continuada da própria pedagoga sobre a 
temática 

03 

Facilidade de acesso ao tema na internet e em redes sociais 03 

Apoio de documentos oficiais da Educação Infantil ou da Educação Ambiental 02  

Tempo específico para a formação com foco nesta temática 02 

Apoio e suporte da entidade mantenedora 01 

Situações práticas para a contextualização da temática 01 

FONTE: A autora, 2021. 

 

Diante deste conjunto de dados, foram tratadas as duas primeiras categorias 

que emergiram no quadro anterior como elementos facilitadores para a abordagem 

de temáticas ambientais nas formações continuadas em serviço, promovidos pelas 

pedagogas com suas equipes de trabalho. Estas duas categorias se apresentaram 

com maior frequência e, portanto, nos permitem supor sua significação para as 

entrevistadas. 

A partir da leitura dos dados obtidos nas entrevistas e de suas incidências, 

percebeu-se que as pedagogas consideram fundamental para abordarem a temática 

ambiental em suas formações continuadas, que a equipe tenha interesse pelo 

assunto.  

Outra leitura possível a partir da interpretação do quadro 8 é que as 

pedagogas consideraram que as equipes possuem tal interesse, sendo elemento 

facilitador mais citado pelas pedagogas participantes desta pesquisa, conforme 

pode-se verificar no excerto a seguir, retirado da fala da Pedagoga Participante 05. 

 
[...] e é um assunto que parece que sempre elas têm interesse. Gostam 
mesmo, sabe, Liara? Se a gente traz alguma coisa mais abstrata, não 
interessa tanto. Mas temas que envolvem o meio ambiente todas as 
funcionárias, desde a cozinha até as professoras, educadoras, elas gostam 
(PP05). 

 

Um dos fatores determinantes para a formação continuada em serviço, é a 

necessidade de que os profissionais estejam implicados com as especificidades e a 

realidade do espaço em que atuam, ou seja, precisam conhecer características 

culturais, econômicas e sociais da comunidade em que a unidade de ensino está 
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inserida, entretecendo tais contextos com teorias para promover espaços de diálogo 

e reflexão. 

E, diante de tantas emergências ambientais vistas atualmente, enxerga-se “o 

professor colocado diante de exigências às quais ele responde com dificuldade” 

(TEIXEIRA; TORALES, 2014, p. 129). Justamente por tais dificuldades, pode-se 

compreender que os docentes tenham interesse na abordagem de temáticas 

ambientais nas formações continuadas em serviço. É notório que os professores 

desejam compreender e dialogar sobre essa temática, tendo em vista sua 

importante e visibilidade no cenário social. 

O pedagogo que estrutura suas ações de formação continuada em serviço a 

partir do interesse do professorado, tornará as reflexões próximas das necessidades 

e expectativas daqueles que trabalham nos CMEI’s. No subitem que segue, 

aprofundar-se-ão os olhares sob o interesse do professorado pela temática 

ambiental nas formações continuadas. 

 

4.5.1 O Interesse dos Docentes pela Formação Continuada em Educação 
Ambiental  
 

A formação continuada dos professores, sobretudo aquela ofertada no 

próprio ambiente de trabalho, emerge como forma maior e irrefutável em busca de 

qualidade na educação, sendo que entendemos qualidade como “a cidadania 

democrática” (IMBERNÓN, 2016, p. 20). Posto que, para auferi-la, “é preciso 

desenvolver saberes, procedimentos e atitudes que permitam dar sentido à vida dos 

estudantes para participar na criação de um mundo melhor” (IBIDEM, p. 20). 

Diante dos achados de pesquisas do presente estudo, verificou-se que as 

pedagogas participantes consideraram como grande elemento facilitador para 

abordar a temática ambiental nas formações continuadas nos CMEI’s em que 

atuam, o interesse que os docentes apresentam pelo assunto.  

Sobre a necessidade de interesse do professor pelo objeto a ser abordado 

na formação continuada, Romanowski (2012) afirma que “para que o professor 

possa mudar sua metodologia, é preciso que ele tenha vontade de mudar” (p. 137).  

Esses elementos subjetivos, como interesse e vontade, precisam ser 

considerados em qualquer processo formativo, pois, conforme foi possível observar 

na fala das entrevistadas, esses podem ser elementos que facilitam e impulsionam o 



85 
 

 

processo formativo dos educadores e professores da Educação Infantil no município 

de São José dos Pinhais. 

Os motivos que levam docentes a demonstrar interesses pelas temáticas 

que possuem relacionadas a temas contemporâneos podem ser variados e estar 

ligados a contextos de históricos afetivos pessoais, vivências próximas ou, ainda, a 

própria discussão de temas desta natureza que circulam em jornais, rádios e redes 

sociais.  

O fato é que, o saber docente constitui-se por diversos saberes de diferentes 

matizes e de diferentes origens (CUNHA, 2012), conforme expressa a pedagoga 

participante número 03, ao afirmar que “elas trazem. Normalmente escutam, veem, 

conversam até entre elas mesmas e trazem o meio ambiente pra trabalhar aqui” (PP 

03). Tal interesse reflete a constituição docente ocorrida e que reflete-se no trabalho 

com a temática ambiental. 

Segundo Loureiro (2019, p. 36), “é fato que as informações, fruto de 

pesquisas sérias, indicam uma crescente piora na saúde planetária”, fato que 

influencia na destruição de ecossistemas e biomas, eliminação de espécies, fome e 

doenças, isso em todos os continentes do planeta. Os professores leem, ouvem e 

vivem estas realidades, podendo ser sensibilizados e manifestar interesse por 

estudar questões ambientais que se apresentam na atualidade.  

Sendo assim, a partir do momento em que os professores demonstram 

interesse pelas temáticas ambientais, cabe aos pedagogos acolher tais expectativas 

e anseios formativos, articulando as teorias às reflexões e análises para práticas 

profícuas, já que a função formadora, necessita ser priorizada “no cotidiano da 

escola, considerando suas singularidades e necessidades” (JANZ; TORALES-

CAMPOS; HARACEMIV, 2015, p. 13). 

Partindo deste interesse demonstrado pelos profissionais dos CMEI’s por 

temáticas ambientais, cabe ao pedagogo, enquanto formador, fazê-la emergir, já que 

ele é “o profissional que reúne as condições necessárias para refletir junto aos 

professores os enfoques adotados na prática docente, confrontando-os com os 

postulados teóricos e com contexto sociocultural dos educandos” (IDEM, p. 42). 

A seguir, apresentam-se alguns posicionamentos que as pedagogas 

manifestaram durante a coleta de dados e que levaram à criação da categoria ora 

discutida, ou seja, o interesse e envolvimento que as professoras possuem sobre 

temas relativos ao meio ambiente (QUADRO 9). 
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QUADRO 10 - INTERESSE DA EQUIPE DE TRABALHO DO CMEI PELA TEMÁTICA AMBIENTAL 

CATEGORIA ENTREVISTA 

“ali tem muito disso, de discutir assuntos assim. Pra você ter ideia, as 
meninas viram que tinha que cancelar o dia do brinquedo porque as famílias 
compravam brinquedos novos pra mandar no dia. E isso elas iam vendo e a 
gente ia discutindo”. 

PP01 

“... partiu um pouco delas, de melhorar os espaços, que podiam ser 
criados, de elas pensarem e daí pensarem nas crianças” 

PP02 

“Primeiro o interesse, tá? O interesse da pessoa por aquilo, não fazer por 
obrigação.” 

PP03 

“... quando você despertou o interesse da pessoa, quando você leu, 
estudou, né? Porque você não pode dar uma formação só com um texto, né? 
Você tem que ter lido vários, né? Então, o que me facilita é essa vontade 
da própria equipe em vestir a camisa depois da formação do professor. 
Passa pela formação continuada. Do pedagogo primeiro.”  

PP03 

“é um trabalho que tá se firmando, as professoras sempre pensam em 
práticas envolvendo os elementos naturais e a equipe, em si, tá tomando 
consciência da importância do trabalho da criança com o meio 
ambiente”. 

PP04 

“Ah, todas elas gostam, parece que agrada mesmo. Gostam quando a 
gente propõe. As nossas dires também gostam sabe? Então favorece 
esse assunto.  

PP05 

“eu vejo que tem algumas meninas que sempre trazem mais assuntos de 
contato da criança com água, com terra no CMEI. Daí, tem outras que olham 
meio de canto de olho, sabe? (risos) Porque muito ainda se tem aquilo de 
que a criança não pode se sujar, ne? Que os pais não gostam. Mas tem as 
que tem essa iniciativa e vão firme, no fim, todas se envolvem e 
gostam”. 

PP05 

FONTE: A autora, 2021. 

 

Ao tratar desse elemento facilitador, pode-se ampliar as interpretações sobre 

ele, entendendo que, ao demonstrar interesse pela temática ambiental, os 

pedagogos revelam preocuparem-se pelo contexto, por fatores e mudanças que 

estão acontecendo na sociedade, na educação, nas escolas e no trabalho dos 

professores (GARCIA, 1999), visto que, a docência “não é apenas um trabalho 

educacional, mas um trabalho social por excelência” (IMBERNÓN, 2016, p.111). 

Neste sentido, compreende-se que a ação dos pedagogos está relacionada 

com os movimentos e as necessidades que a sociedade possui em determinados 

momentos históricos, demandando uma ação escolar crítica e inovadora, coerente 
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com a formação necessária para a cidadania, em especial no que tange às 

temáticas ambientais. 

Ao analisar a fala da pedagoga participante número 05, ao relatar que as 

profissionais estão, cada vez mais, lançando mão de práticas pedagógicas com as 

criança da Educação Infantil, que envolvem o contato com a natureza, e que, a partir 

disso, outras profissionais engajam-se nessas práticas, percebemos que existem 

situações em que o interesse pela temática ambiental, levam o docente a pensar e 

ressignificar as situações que ocorrem no cotidiano profissional, “conduzindo-o a 

uma nova prática profissional ou induzindo-o a repensar o seu próprio papel dentro 

da instituição” (MARCELO; PRYJMA, 2013, p. 41). 

Destaca-se que Garcia (1999) e Imbernón (2016) dão relevo a necessidade 

de se estar atento as modificações sociais, dentre elas, aos temas relacionados ao 

meio ambiente. Assim, se poderia dizer que há certa indissociabilidade entre 

formação continuada em serviço dos contextos vividos pelos professores e 

estudantes, sendo este um fator condicionante para que haja trabalho docente 

reflexivo.  

Para Nascimento, Rosa e Morais (2020), “diante de tantos desafios 

socioambientais locais e globais, a Educação Ambiental desenvolvida com a 

proposta de educar para a cidadania, pode contribuir para formar uma coletividade” 

(p. 104), fato que emergiu nas falas dos sujeitos dessa pesquisa, ao apontarem que 

suas equipes discutem sobre tais desafios, cabendo ao pedagogo valer-se disso 

para conduzir a formação continuada em serviço. 

Este estudo ampara-se em Teixeira e Torales (2014) para reforçar que as 

temáticas ambientais devem estar, permanentemente, em pauta já que, apesar de 

precisar estar presente na formação do professor durante a graduação, as 

licenciaturas pouco têm contribuído para que a Educação Ambiental reverbere na 

formação do docente.  

 

4.5.2  Elemento Facilitador: a aprendizagem docente a partir da socialização de 
práticas pedagógicas  
 

O processo de constituição do profissional docente é contínuo e 

permanente. Ele não está restrito a um único espaço ou a um único momento 
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formativo. Sobre isso, Alvarado-Prada, Freitas e Freitas (2010), corroboram ao 

afirmar que  
 

essa construção da formação é contínua e não fica restrita a uma 
instituição, à sala de aula, a um determinado curso, pois os docentes podem 
formar-se mediante seu próprio exercício profissional, partindo da análise de 
sua própria realidade e de confrontos com a universalidade de outras 
realidades que também têm fatos do cotidiano, situações políticas, 
experiências, concepções, teorias e outras situações formadoras (p. 370). 

 

Deste modo, tendem a ser mais exitosos os processos formativos em que 

professores são reunidos e convidados a partilhar suas experiências, vindos de 

diferentes realidades e que, ao longo de suas carreiras, vivenciam diferentes 

práticas, para que dialoguem sobre a Educação Ambiental e outros temas 

pertinentes a sua ação profissional. 

As pedagogas entrevistadas relataram que percebem como profícuos os 

cursos relacionados com a temática ambiental em que os ministrantes são de outras 

instituições, pois isso enriquece a troca de conhecimentos e a socialização das 

experiências. A integração entre diferentes unidades educacionais é considerada 

pelas pedagogas como uma boa oportunidade de formação para todos os 

envolvidos.  

Para Nóvoa (1997), “a troca de experiências e a partilha de saberes 

consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a 

desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de formando” (p. 26).  

Para compreender a relevância conferida a troca de conhecimentos entre 

profissionais, trazemos a fala da pedagoga participante número 01, que afirma: 

“quando teve um curso, o Semeando o Futuro, que durou vários meses, a gente ia 

uma vez ao mês, sempre tinha uma fala de alguém da área, mas depois era a parte 

melhor, porque nós víamos aquilo que foi falado, na prática” (PP 01).  

Ao analisar o excerto acima, percebemos que a apresentação de situações 

em que são alçados conhecimentos práticos, entrelaçados aos teóricos, há maior 

aderência das partícipes à formação continuada proposta.  

Ainda na perspectiva que as pedagogas apresentaram, em apreciarem as 

trocas de conhecimentos entre os pares, Chudzij e Torales-Campos, afirmam “que a 

troca de experiências também é oportuna durante os cursos de formação” (2017, 

p.149), tendo em vista que corroboram para a formação entre pares, de forma 

dialogada entre os sujeitos.  
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Sobre isto, são transcritos excertos das falas das pedagogas que 

compuseram o corpus dessa pesquisa e que justificam a criação da categoria 

“Participação em formações fora do CMEI ou socialização de práticas que 

perpassam a temática ambiental” (QUADRO 10). 
 

QUADRO 11 - PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÕES FORA DO CMEI OU TROCAS DE 
EXPERIÊNCIAS SOBRE A TEMÁTICA AMBIENTAL 

CATEGORIA ENTREVISTA 

“eu acredito que quando a gente vê pessoalmente, escuta realidades, 
sabe? Agora mais em vídeos, né?, trazendo sistematizações da práticas, 
ajudam. Agora, por exemplo, (referindo-se à pandemia COVID 19) a gente 
vive um momento muito propício para isso. 

PP01 

“Quando a gente vai [à formações fora do CMEI] a gente entende de 
outra forma. Até para abordar e para ter referências de bons profissionais, 
porque são referências de práticas de coisas que “é” possível no dia a dia” 

PP02 

“o bom é visualizar boas práticas, porque visualizando, Liara, quando a 
gente vai visitar outro CMEI e a gente vê como que aquele espaço foi 
transformado, daí a gente traz aquilo que a gente estudou pra vida real. 
“Nossa, o espaço da fulana tá tão bonito, eu posso fazer isso... Aí pra fazer 
isso, eu tenho que estudar, tenho que levar minha equipe quando a 
SEMED faz formações desses assuntos. Boas práticas. Mas de visualizar 
as boas práticas, sabe?” 

PP03 

“porque é difícil pra gente sem um suporte de fora, as meninas penam e 
eu peno junto também. Por isso que eu acho que tem que ter essa 
discussão não só na creche, mas tipo vindo da SEMED mesmo, sabe?” 

PP05 

FONTE: A autora, 2021. 

 

A análise do quadro 10 demonstra que as pedagogas destacam a troca de 

experiências em Educação Ambiental como elemento facilitador para as formações 

que tangem temáticas ambientais.  

Diante das possibilidades de aprendizagens no espaço escolar, recorre-se a 

Nóvoa (2017), para apontar que existe a “aprendizagem prática, na qual se aprende 

a agir como um profissional" (p. 1121). Esta perspectiva acolhe a troca de 

experiências citadas pelas pedagogas como elemento facilitador para a abordagem 

da temática ambiental nas formações que realizam. 

Sobre a oferta de cursos e sobre propiciar o diálogo entre profissionais, no 

que se refere à Educação Ambiental, pode-se recorrer, ainda, a Torales-Campos e 

Carvalho (2015), que apontam a necessidade de se “promover a integração e a 
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troca de experiências dos que já atuam” (p. 127) na docência, ampliando saberes e 

aprofundando o repertório de experiências formativas que ocorrem no contexto 

profissional.  

Essa perspectiva adveio, também, nas falas das pedagogas entrevistadas, 

como quando a pedagoga participante 01 afirma:  

 
eu acredito que agora, né, com a pandemia, pessoalmente não 
dá para se reunir, mas pelo menos conversar pela internet ou 
com vídeos, como eu disse (referindo-se a afirmação realizada 
por ela própria anteriormente) trazendo exemplos da prática, de 
como que outros fizeram, isso ajudam muito. Porque a gente 
ouve outras “meninas” falando e ajuda, vê que tem como. Um 
tema seria, agora, por exemplo, a escassez de água, né? 
Talvez partir disso e compartilhar mesmo. 
 

Segundo Nóvoa (1997), “a troca de experiências e a partilha de saberes, 

consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a 

desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de formado” (p. 26), 

narrativa que também corrobora com a compreensão das pedagogas em relação a 

importância da troca de experiência para a formação dos professores.  

Ao realizar a análise da fala das pedagogas, foi possível observar que elas 

consideraram importante que a formação dos professores ocorra com o apoio de 

uma equipe externa, podendo ser em forma de troca de experiências práticas. 

Quando indagada acerca de elemento facilitador, a pedagoga participante 03 

ressaltou que compreendia como “importante demais que as professoras vejam que 

outras colegas, professoras também, fizeram e fazem ações assim de repensar na 

questão de meio ambiente”.  

Esta narrativa pode ser amparada por Imbernóm (2010) quando o autor faz 

referência as trocas entre docentes como situação profícua na formação continuada, 

afirmando a relevância de se “refletir sobre a prática educacional, mediante a análise 

da realidade do ensino, da leitura pausada, da troca de experiência” (p. 43), 

ressaltando, ainda, que essas são estruturas que tornam possíveis “a compreensão, 

a interpretação e a intervenção sobre a prática” (IDEM, p. 43). 

As experiências docentes, quando compartilhadas entre os pares, pode, 

portanto, representar fios que são tecidos, destecidos, entretecidos, compondo e, 

além, ampliando as formações continuadas dos profissionais que participam destes 

momentos. 
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É muito importante ressaltar, ainda que “o processo de formação acontece 

em diferentes lugares, meios e formas e se trata de um processo de socialização 

que, para tanto, necessita do outro como elemento construtivo” (MARCELO; 

PRYJMA, 2013, p. 39), sendo assim, a troca de saberes entre docentes, é elemento 

de extrema valia quando referimo-nos às formações continuadas sobre as temáticas 

ambientais. 

Os dados referentes à elementos que facilitam o desenvolvimento da 

formação continuada dos professores de Educação Infantil, no que se refere à 

temáticas ambientais, precisam vir acompanhadas de pensamentos acerca dos 

elementos que dificultam a abordagem da temática ambiental, a saber: “a dificuldade 

que as próprias pedagogas sentem em discutir por não se sentirem capacitadas 

para tal abordagem”.  

 

4.6 ELEMENTOS QUE DIFICULTAM A ABORDAGEM DE TEMÁTICAS 
AMBIENTAIS NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS EM SERVIÇO 
 

Durante as entrevistas realizadas com os sujeitos da pesquisa, ocorreu a 

indagação sobre dificuldades que, porventura, eles encontram nos momentos em 

que abordam temas socioambientais nas formações continuadas em serviço que 

realizam com as suas equipes. Sobre isto, as pedagogas relataram diversos 

elementos que dificultam a abordagem de temáticas ambientais em formações 

continuadas, e alguns deles foram citados com maior incidência (QUADRO 11). 
 

QUADRO 12 -  POSSÍVEIS DIFICULDADES PARA A ABORDAGEM DE TEMÁTICAS AMBIENTAIS 
NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS EM SERVIÇO 

ELEMENTOS CITADOS COMO POSSÍVEIS DIFICULDADES INCIDÊNCIA 

Dificuldade em priorizar assuntos socioambientais entre os que precisam ser 
abordados nas formações continuadas com as equipes 

07 

Falta de conhecimentos apropriados para as pedagogas abordarem temáticas 
ambientais nas formações que realizam 

04 

Falta de compreensão da equipe da amplitude do que é propriamente a 
Educação Ambiental pela maioria das pessoas, passando a não compreender 
a importância dessa abordagem 

02 

Falta de apoio da mantenedora 02 

FONTE: A autora, 2021. 
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O quadro acima permite observar alguns entraves que são encontrados 

pelas pedagogas ao buscarem abordar a temática ambiental nas formações 

continuadas.  

O aspecto com maior incidência refere-se à dificuldade encontrada para que 

possam priorizar temáticas ambientais dentre outros temas que também são 

considerados importantes e urgentes.  

Esta perspectiva denota que, por vezes, as pedagogas compreendem as 

temáticas ambientais dissociadas dos demais temas, sem perceber que há uma 

“indissociabilidade entre a sociedade, o conhecimento e a educação” (TEIXEIRA; 

TORALES, 2014, p. 132) e que a Educação Ambiental pode estar presente, de 

forma articulada, em todos os processos educativos (PNEA, 1999). 

Compreende-se que poderiam ser alçados muitos entraves para que as 

formações em temáticas ambientais ocorram. Teixeira e Torales (2014), afirmam que 

“certo distanciamento dos professores da educação ambiental tem como 

justificativas, desde condições de trabalho que dificultam inovações e mais esforços, 

até a constatação de que não estão preparados para trabalhar com a Educação 

Ambiental” (p. 129). As que foram citadas são algumas e merecem avaliação e 

discussão pormenorizada.  

Nessa perspectiva, serão discutidos os dois primeiros aspectos que que 

demonstram possíveis dificuldades encontradas pelos pedagogos para abordarem a 

temática ambiental nas formações que realizam com suas equipes nos CMEI’s.  

 

4.6.1 A dificuldade que os pedagogos encontram em priorizar a Educação 
Ambiental nas formações continuadas  
 

Ao analisar os dados do Quadro 11, percebeu-se na narrativa das 

pedagogas, a dificuldade que sentem por não conseguirem priorizar a Educação 

Ambiental e seus entrelaces nas formações que planejam e executam com suas 

equipes.  

Considera-se importante, contudo, abordar os elementos que dificultam o 

trabalho dos pedagogos, pois foi possível perceber que ocorre uma desarticulação 

nas necessidade formativas dos professores e educadores da Educação Infantil e 

suas condições de efetivação. 
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Buczenko e Rosa (2018) apontam para “a necessidade de crescente 

internalização da questão ambiental” (p. 58), fato que também emerge na fala das 

pedagogas, que, apesar de afirmarem serem importantes tais assuntos, não 

conseguem articular os seus tempos para isso.  

Na narrativa que segue, percebemos tal compreensão acerca da 

necessidade da pedagoga participante 04 que, afirma: 
 
os assuntos que fazem a gente pensar sobre as pessoas em 
geral e o meio ambiente estão, cada vez mais, precisando de 
serem discutidas. Eu, Liara, acho e sempre digo que são 
fundamentais, só que nem sempre a gente consegue esse 
tempo de falar sobre isso. Como eu disse agora a pouco, não 
dá mesmo tempo de sentar e tratar do meio ambiente 
 

Sobre a necessidade de articular a função dos pedagogos com as 

demandas que lhes chegam, Chudzij e Torales-Campos (2017) esclarecem que “a 

função é desafiadora e complexa, mas fascinante quando se consegue alcançar o 

equilíbrio entre teoria e prática” (p.78) e prosseguem afirmando que,   
 

o trabalho não é apenas dinâmico e prático, requer retomadas de atitudes, 
ações de enfrentamento dos limites, sendo necessário que o profissional 
esteja preparado para atingir os objetivos propostos, conseguindo superar 
dificuldades, compreendendo que é necessário organizar o trabalho 
pedagógico (IBIDEM). 

  
 
Neste sentido, observa-se que os excertos de falas das pedagogas 

entrevistadas revelam a falta de tempo que enfrentam para priorizar temáticas 

ambientais nas formações continuadas em serviço que realizam nos CMEI 

(QUADRO 12). 

 
QUADRO 13 - NARRATIVAS DAS PEDAGOGAS SOBRE SUAS DIFICULDADES PARA PRIORIZAR 

A TEMÁTICA AMBIENTAL NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS COM SUAS EQUIPES DE 
TRABALHO 

CATEGORIA ENT
REVISTA 

“Além da minha falta de conhecimento mesmo... ai... eu acho que é questão 
de priorizar mesmo, de priorizar... acaba dando foco pra situações 
emergenciais: “ah, preciso trabalhar isso, preciso trabalhar aquilo” e acaba 
deixando de lado”. 

PP02 

“teve um tempo que o que a gente tinha que trabalhar na formação 
continuada, vinha fechado. Hoje não vem. Mas tem encaminhamentos do 
que precisa ser discutido. Agora, por exemplo, temos que discutir o 
planejamento, a mudança do currículo, a BNCC, então é difícil, sabe Liara?”. 

PP03 
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“tempo e sobrecarga de trabalho tanto das professoras quanto da 
pedagoga. O trabalho da professora acaba tendo várias questões que, 
muitas vezes, falta tempo pra gente sentar e conversar, porque as 
reuniões pedagógicas mesmo, são só duas no semestre, né?” 

PP04 

“então a gente acaba atendendo o que é mais importante no momento. 
Não que meio ambiente não seja importante, mas, às vezes, tem criança 
mordendo, professoras surtando, mudança do currículo, como agora com a 
BNCC, daí a gente, eu pelo menos, acabo deixando pra hora que der. Só 
que, muitas vezes, acaba não dando”. 

PP05 

FONTE: A autora, 2021. 
 

A partir da análise do quadro 12, percebe-se que, diante de tantas 

demandas de trabalho que as assolam, as pedagogas sentem dificuldade para 

priorizar temáticas ambientais com suas equipes e acabam relegando-as a segundo 

plano. Essa realidade evidencia-se, por exemplo, na fala da pedagoga participante 

05, ao afirmar que  
“Sempre que eu penso: vou trazer o assunto que as meninas 
gostam e que eu sei que é bom para trabalhar, até porque as 
crianças amam, que é o meio ambiente, as coisas em geral do 
meio ambiente, mesmo. Mas, daí, parece que aparecem tantos 
outros temas que são mais prioridades, urgentes mesmo, 
sabe? A BNCC, por exemplo, “Meu Deus”, elas precisam saber 
urgentemente. Daí fica sempre para um momento melhor, mais 
oportuno” 
 

Este fato revela que os próprios pedagogos não conseguem conceber a 

Educação Ambiental como algo que “implica em um processo de desenvolvimento 

permanente, sistemático e constante” (ROSA; TORALES-CAMPOS, 2018, p.16).   

A fala da pedagoga participante número 05, revela que considera a temática 

ambiental como importante, contudo, não a consegue inserir no contexto de 

formações que propõem.   

Não se está afirmando que a Educação Ambiental, sozinha, representa uma 

panaceia que solucionará todas as mazelas sociais existentes, contudo, desarticulá-

la das discussões e ações escolares também não contribui para dar resposta aos 

desafios ambientais contemporâneos.  

Sobre esta necessidade de articulação, Torales-Campos e Carvalho (2015) 

ressaltam que vale sublinhar que  

 
a inserção da Educação Ambiental nos múltiplos espaços de vida e 
especialmente nos espaços educativos formais, em que os professores 
desenvolvem sua ação profissional, pode apontar para um cenário de 
alternativas frente às evidências latentes de uma crise ambiental (p. 120). 
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Ao lermos a afirmação, por exemplo, que a Pedagoga Participante número 

05 realiza, ao dizer que aborda temáticas que considera como “mais importantes 

para o momento”, pode-se interpretar que ela acredita que deverá existir um 

momento específico para que a temática ambiental seja alvo de discussões no 

CMEI.   

Ocorre que, esperar que haja tempo cronológico para efervescer temas 

conexos às relações socioambientais, sejam eles dos mais práticos, como 

brincadeiras das crianças na terra ou na água, até os mais elaborados, como o 

pensar nas articulações políticas e econômicas que revestem os interesses 

socioambientais, é reforçar as cisões que são crescente e culminam com desgastes 

ambientais cada dia mais severos.  

Quando pedagogas aguardam que haja tempo específico para que 

temáticas ambientais sejam abordadas nas formações continuadas, pode 

representar que acreditam que o ser humano é uma coisa e a natureza é outra. Se 

não se tem tempo para tratar de temáticas ambientais, não se está tendo tempo 

para tratar da própria vida humana. Esse contexto pode ser verificado na afirmação 

da PP 02 que argumenta dar maior atenção para “situações emergenciais”, sem 

perceber o quão emergente e contextual são as questões ambientais.  

Assim, afirmamos que, mesmo diante de dificuldade em priorizar assuntos 

referentes ao meio ambiente, é imprescindível que pedagogos articulem formações 

que estejam revestidas de caráter integrador entre temáticas ambientais e pessoas, 

ressaltando que a formação continuada é “um processo formativo que depende de 

uma atitude favorável, envolvimento e compromisso, não só por parte dos 

professores, mas também dos gestores e formadores” (TORALES-CAMPOS, 2015, 

P. 269). 

No próximo subcapítulo discutir-se-á acerca de outro item relatado pelas 

pedagogas como elemento que dificulta o tratar de temáticas ambientais em 

formações continuadas com suas equipes. 

 

4.6.2 A falta de conhecimento sobre as temáticas ambientais por parte dos 
pedagogos    
 

O segundo aspecto com maior incidência nas entrevistas, quando as 

pedagogas foram perguntadas sobre dificuldades que encontram para a abordagem 
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de questões ambientais nas formações continuadas que realizam nos CMEI’s, foi a 

falta de conhecimento sobre as questões ambientais. 

A seguir, apresentam-se trechos das falas dos sujeitos de pesquisa que 

justificaram a presença desta categoria (QUADRO 13). 

 
QUADRO 14 - A FALTA DE CONHECIMENTO DOS PEDAGOGOS EM RELAÇÃO ÀS TEMÁTICAS 

AMBIENTAIS 

CATEGORIA ENT
REVISTA 

“eu, particularmente, preciso aprofundar bastante nesse sentido. 
Porque, normalmente, a gente alia ele a isso mesmo: a reciclagem, 
quando vem a questão da Educação Ambiental vem o reciclar”. 

PP01 

“Além da minha falta de conhecimento mesmo... ai... eu acho que é 
questão de priorizar mesmo, de priorizar... acaba dando foco pra situações 
emergenciais”.  

PP02 

Porque você vai lá e escuta a importância e o tamanho da Educação 
Ambiental, coisas que você mesmo nem sabia, sabe? E quer e pensa 
que é importante trazer pra tua equipe 

PP04 

Eu não lembro, Liara, de ter ouvido falar sobre Educação Ambiental na 
faculdade. Já terminei faz um tempinho (risos). Mas uma dificuldade que eu 
encontro é que eu, ás vezes, não sei mesmo tanto sobre esses 
assuntos, sou honesta em falar pra você”. 

PP05 

FONTE: A autora, 2021. 

 

As narrativas acima retratam a falta de segurança que as pedagogas sentem 

para abordar os assuntos que perpassam às relações socioambientais.  

Este dado fica evidente na fala da pedagoga participante número 02, quando 

ela afirma que: “Mas, eu confesso que eu preciso... sabe quando você se identifica 

como não preparado? E daí é aquilo, muitas vezes você acaba focando em algumas 

coisas que gosta, ou que sabe mais, né? E acaba pecando. Isso é bem claro” (PP 

02). 

A figura do pedagogo é imprescindível na condição de cientista da 

educação. Ele é o sujeito que propicia reflexões, análises e questionamentos, 

apoiando os professores para transcender o pensamento em nível de senso comum. 

Para Loureiro (2012), “não nos educamos abstratamente, mas na atividade humana 

coletiva” (p. 144), fato que maximiza a ação do pedagogo nas discussões que 

tangem às temáticas ambientais, por exemplo. 
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Há que se reforçar que “cada vez mais é necessário investir em políticas 

educacionais que estimulem o aperfeiçoamento de todos que trabalham com a 

educação” (CHUDZIJ; TORALES-CAMPOS 2017, p. 79), sendo, portanto, 

fundamental que os pedagogos, como responsáveis pela formação continuada em 

serviço, recebam esse respaldo, também, sobre a Educação Ambiental.  

Sobre a falta de propriedade para dialogar sobre temas referentes à 

Educação Ambiental, ressaltamos a fala da pedagoga participante número 04, que 

afirma que aprende com as formações que ela realiza, muito para além do que já 

sabia, afirmando, por exemplo: “eu não imaginava, por exemplo, que comprar uma 

televisão nova, Liara, era também questão de meio ambiente, faz pouco tempo, né?, 

que isso vem sendo discutido e falado com tanta força” (PP 04). 

Em estudo anterior a esta pesquisa, Kusma (2017), ao investigar o trabalho 

do pedagogo com relação à Educação Ambiental, também constata que, há quase 

unanimidade, por parte destes profissionais sobre a falta de formação relacionada à 

Educação Ambiental.  

Este dado foi ratificado também na presente pesquisa, já que, das cinco 

pedagogas que participaram das entrevistas, quatro citaram falta de conhecimento 

para realizar a formação continuada com as equipes de professores e educadores 

dos CMEI’s, conforme vemos na narrativa da pedagoga participante 02: 
 
Veja, Liara, eu tô com várias funções na unidade, não é fácil. 
Então, se eu pensar na formação continuada, vou acabar 
buscando aqueles assuntos que eu já estudei mais e já tenho 
mais apropriação do assunto. Eu não estudei muito sobre 
Educação Ambiental. Hoje, eu procuro coisas no Ateliê 
Carambola (referindo-se a um site da internet) por exemplo 
para aprender mais sobre as crianças e o meio ambiente. 
 

As duas maiores dificuldades citadas pelas pedagogas para a abordagem de 

temáticas ambientais nas formações continuadas, parecem estar relacionadas, já 

que ao terem superficialidade na compreensão sobre Educação Ambiental, passam 

a não conseguir aprofundar, crítica e reflexivamente, as discussões com suas 

equipes de trabalho. Diante dessas dificuldades, Buczenko e Rosa (2018) afirmam 

que se percebe como fundamental que pedagogos tenham acesso a  
 

formação inicial e continuada, atrelada ao conhecimento das políticas 
educacionais em vigor no país, bem como à compreensão crítica da EA, 
para que esta se materialize nas práticas pedagógicas da Educação Infantil 
e em todos os níveis e modalidades educacionais do país (p. 61).  
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A formação dos pedagogos é importante porque, segundo Libâneo (2001), 

os profissionais da educação são chamados a enfrentar novas exigências que o 

mundo contemporâneo impõe. Por isso “são requeridos dos educadores, novos 

objetivos, novas habilidades cognitivas, mais capacidade de pensamento abstrato e 

flexibilidade de raciocínio” (p. 23). 

Um desses conhecimentos que são importantes para que os pedagogos 

possam tratar dessas novas demandas que se colocam, especialmente quando 

referimo-nos a Educação Ambiental, é a própria Lei 2.845/2017 que trata da política 

de Educação Ambiental no município de São José dos Pinhais (SÃO JOSÉ DOS 

PINHAIS, 2017), por ser orientação local e trazer arcabouço para reflexões 

referentes, também, à formação continuada. 

Quando há o reconhecimento da insuficiência do conhecimento para que 

determinado assunto seja abordado, há que se recorrer a formação específica para 

tal área. Conforme afirmam Chudzij e Torales-Campos (2017), “o pedagogo escolar 

possui como atribuição, formar os professores na escola em que atua e, para isso, 

precisa estar inserido em formação continuamente, buscando seu aprimoramento 

profissional, visto que é a referência no interior da escola” (p. 74). 

Não se imagina que o processo de formação continuada que os pedagogos 

realizam com suas equipes possa ser  desconexo das realidades escolares em que 

profissionais se encontram imersos, e, nessa direção, infere-se que a Educação 

Ambiental “deve ser vista como um processo de permanente aprendizagem que 

valoriza as diversas formas de conhecimento e que forma cidadãos com consciência 

local e planetária” (JACOBI, 2003, p. 431).  

Assim, entende-se que o processo de formação continuada em serviço a ser 

promovida pelos pedagogos, também é um processo de auto-formação profissional 

e para a vida, tendo em vista a tomada de consciência necessária sobre a realidade 

do meio ambiente não só em âmbito local, mas também em dimensões planetárias. 

Quando se constata que, muitas vezes, a temática ambiental deixa de ser 

abordada porque o pedagogo sente-se despreparado para isso, recorremos a 

Reigota (2014), para esclarecer que, embora a Educação Ambiental não seja a 

salvadora de todas as mazelas mundiais,  
 

ela pode influir decisivamente para isso, quando forma cidadãos e cidadãs 
conscientes dos seus direitos e deveres. Tendo consciência e conhecimento 
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da problemática global e atuando na sua comunidade e vice-versa, haverá 
uma mudança na vida cotidiana que, se não é de resultados imediatos, 
visíveis, também não será sem efeitos concretos (p. 19). 

 
 
Há que se fortalecer a formação inicial e continuada do próprio pedagogo 

para que, assim, possa-se compor robusto arcabouço teórico sobre assuntos 

diversos que dele encontram-se distantes e que são emergentes para as formações 

continuadas que realizam com suas equipes, como o caso ora visto, o da Educação 

Ambiental. 

Diante das análises que foram realizadas, passar-se-á para a observações 

referentes as considerações finais desta dissertação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta dissertação teve por objetivo pesquisar as possíveis dificuldades e os 

elementos que podem favorecer o trabalho dos pedagogos na abordagem da 

temática ambiental durante as formações continuadas em serviço dos professores e 

educadores que atuam nos CMEI’s do município de São José dos Pinhais/PR.  

Compreende-se que, a formação inicial dos professores e pedagogos, ainda 

durante a graduação, reveste-se de conhecimentos que lhes permitem assumir a 

responsabilidade de promover o processo de ensino, orientado a criar situações 

significativas de aprendizagem, bem como atuar na formação integral dos sujeitos. 

Contudo, ocorre que, na escola, ao confrontar-se com a realidade, surgem 

outras demandas de natureza teórico-práticas que exigem uma constante formação 

de todos os profissionais que atuam nas escolas ou nos Centros de Educação 

Infantil. 

Nesse sentido, diante destas necessidades formativas, toma relevo a figura 

do pedagogo, como profissional responsável por conduzir o processo de formação 

continuada no ambiente em que os professores e educadores atuam. Neste 

processo, os dados desta pesquisa demonstram que estes profissionais nem 

sempre se sentem seguros para executar esta tarefa, tendo em vista a fragilidade de 

seus conhecimentos em relação a determinados temas.  

Nas palavras de Libâneo (1999), “o educador, e mesmo o pesquisador 

pedagógico, necessitam não apenas de conhecimentos científicos e filosóficos, mas 

também de conhecimentos e atitudes derivados da experiência educativa concreta” 

(p. 53), portanto, a formação continuada no ambiente da unidade de ensino em que 

o professor atua, mediada pelo pedagogo é de extrema relevância, mas exige uma 

prévia formação dos próprios pedagogos.  

Na Educação Infantil, etapa inserida por último na legislação educacional 

brasileira, esta formação é ainda mais relevante, tendo em vista a necessidade de 

compreender e intervir em uma realidade complexa, tal qual se configuram os 

meandros que ainda revestem a educação de bebês, crianças bem pequenas e 

crianças pequenas. 

Ao analisar os dados coletados nesta pesquisa, observou-se que os sujeitos 

pesquisados afirmam que, de fato, a formação continuada da equipe do CMEI, é 

tarefa inerente ao pedagogo, reconhecendo-se, assim, como formador daqueles 
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demais profissionais com os quais atua. Sendo assim, entende-se como necessária 

a formação continuada caracterizada como um momento amparado em reflexões, 

articulada com o desenvolvimento profissional, pedagógico, cultural e social de todos 

os envolvidos. Dessa forma, tais formações proporcionariam uma maior visão sobre 

a própria profissão docente, sobre a vida institucional da escola, bem como sobre os 

aspectos e contextos que a revestem. 

Nas falas das pedagogas, foi possível perceber que a mesma importância foi 

conferida à abordagem de temáticas ambientais nas formações continuadas que 

elas realizam com as equipes dos CMEI’s, sendo evidenciada a visão que possuem 

acerca da emergência na discussão sobre temas como: relação das crianças com a 

natureza, modificações nos espaços naturais, consumismo, entre outros. 

 Ocorre que, mesmo diante desta evidente e declarada sapiência da 

responsabilidade do pedagogo em direcionar as formações continuadas nos CMEI’s 

e sobre a emergência na discussão de temáticas ambientais, estes estudos não 

emergem com frequência ou com regularidade adequada para que o assunto se 

torne perene e sistematizado, conforme prevê a PNEA (1999). 

As pedagogas revelaram que utilizam espaços e tempos de formação 

continuada em serviço, com as equipes com as quais atuam e que, eventualmente, 

abordam temáticas ambientais, porém, o fato que se soma a esta realidade é que as 

formações não estão articuladas com as demais ofertas formativas realizadas por 

essas profissionais. 

Posto isto, é possível dizer que formações continuadas com abordagens 

desarticuladas e esporádicas auxiliam na perpetuação de compreensões 

fragmentadas e, muitas vezes, distorcidas das questões ambientais, na contramão 

das urgências apontadas no campo da Educação Ambiental (Loureiro, 2012, 2019).  

Todos os dados coletados levaram a caminhar para efetiva busca pelas 

respostas aos objetivos norteadores deste estudo. Assim, quais são, então, os 

elementos que os pedagogos relatam que favorecem ou dificultam a abordagem de 

temáticas ambientais nas formações continuadas que realizam com suas equipes?  

Diante da análise dos dados, emergiu, como elemento facilitador, a própria 

iniciativa e gosto que a equipe de trabalho do CMEI aparenta possuir acerca da 

temática ambiental. As pedagogas apontam como maior facilitador para a 

abordagem de temas inerentes ao meio ambiente, a própria aceitação dele pela 

equipe, contudo, conforme visualizado ao longo do estudo e mediante a própria 
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política nacional que rege a Educação Ambiental, este assunto não deve ser pontual 

e sujeito ao gosto deste ou daquele profissional, mas sim, permear, perenemente, as 

discussões nas diferentes etapas do ensino nacional. 

Outro elemento facilitador, identificado durante a análise de dados, refere-se 

à participação dos pedagogos em formações para além do espaço do próprio CMEI 

em que atua ou a realização de troca de experiências de práticas pedagógicas 

relativas ao meio ambiente. 

Certamente, a aprendizagem construída no contato com os pares e em 

espaços para além daquele em que o docente atua cotidianamente, pode adquirir 

maior grandeza e significado, conforme foi apontado pelas próprias participantes 

desta pesquisa.  

Estas vivências constituem-se em ações de enriquecimento cultural e 

profissional em diferentes contextos e podem ser exploradas pelos docentes, 

constituindo-se em momentos de trocar e somar conhecimentos, tanto para os que 

expõem seus saberes e práticas, quanto para os que tomam contato com elas. 

Trata-se do ato de formar e formar-se. 

Em relação aos elementos que as pedagogas consideram como 

dificultadores para tratar da temática ambiental nas formações continuadas em 

serviço, encontra-se a dificuldade de conseguirem priorizar a temática ambiental nas 

formações continuadas que realizam com as equipes dos CMEI’s em que atuam. 

Nos relatos, foi possível observar que, apesar de afirmarem, sem titubear, 

que a Educação Ambiental é assunto premente e relevante, as pedagogas não 

conseguem priorizá-la nas formações continuadas, apesar de que muitos assuntos 

que são tratados nas formações continuadas, poderiam ser envolvidos pela 

temática, já que ela trata da teia de relações e da complexidade do real e não se 

refere a assuntos pontuais ou desconexos de todos aqueles que os pedagogos já 

realçam nas formações continuadas nos CMEI’s. 

 Por outro lado, ao olhar para outro elemento que representa dificuldade 

para que a Educação Ambiental esteja, efetivamente, nas formações continuadas 

que as pedagogas realizam com suas equipes nos CMEI’s, encontrou-se o fator 

relacionado à falta de propriedade e preparo para abordarem estes assuntos nos 

momentos formativos. 

Esta realidade demonstra que, embora em algum momento, as pedagogas 

não tenham recebido formações adequadas que lhes fizessem sentir seguras para a 
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abordagem da Educação Ambiental, faz-se necessário que estes conhecimentos 

cheguem até elas, conforme apontam autores como Kusma (2017), Chudzi e 

Torales-Campos (2017), Saheb e Rodrigues (2016, 2019), Buczenko e Rosa (2018), 

entre outros. 

Registra-se que essa dissertação apresenta dados que podem indicar às 

entidades mantenedoras das unidades de ensino, a necessidade de fortalecerem as 

políticas municipais de formação continuada em Educação Ambiental, justamente 

porque, inclusive as pedagogas, responsáveis pela condução da formação 

continuada em nível de CMEI, sentem-se inseguras para a abordagem de assuntos 

relacionados ao meio ambiente. 

Ainda, pôde-se perceber que, tanto aspectos relativos aos elementos 

facilitadores, quando aos elementos que causam dificuldade, devem ser olhados em 

seu conjunto, ou seja, não se poderia, por exemplo, olhar para o elemento facilitador 

referente às formações em espaços além do CMEI, sem olhar para a própria falta de 

conhecimento que as pedagogas sentem com relação a temática ambiental.  

Destaca-se que essa dissertação teve a intenção de contribuir na discussão 

sobre o papel do pedagogo como agente mediador do processo de formação 

continuada do professor, especialmente no que se refere à Educação Ambiental na 

etapa da Educação Infantil, retratando elementos que facilitam ou que podem 

dificultam essa abordagem nos CMEI’s de São José dos Pinhais. 

Por fim, é importante salientar a necessidade de atenção por parte da 

mantenedora dos Centros Municipais de Educação Infantil e dos próprios 

profissionais que atuam nestes espaços para a elaboração de projetos de formação 

continuada que tratem da temática ambiental, já que, bem instrumentalizados, os 

professores e educadores poderão promover processos formativos coerentes com 

os princípios e objetivos da Educação Ambiental. 
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ANEXO 1 – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA REALIZADA COM PEDAGOGOS 
PARTICIPANTES  
 

CAMPO 01: 

IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
1.Idade:_________________________Sexo:____________________  

2. Graduação:_______________________________Ano:__________ 

3. Pós-graduação:____________________________Ano:__________ 

    Pós-graduação: ____________________________Ano:__________ 

4. Tempo de trabalho na função de pedagogo:____________________ 

5. Carga horária de trabalho no CMEI:_____________________________ 

6. Tempo de trabalho como pedagogo em São José dos Pinhais: ________ 

7. Tempo de trabalho como pedagogo no CMEI atual:_____________________ 

8. Tempo total de trabalho como pedagogo (outros municípios, estado, iniciativa 

privada): ________________ 

 

CAMPO 02:  

1. Quais são as principais funções que o pedagogo possui no espaço do CMEI? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. Para você, qual a importância da formação continuada em serviço? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. Para você, temas como o envolvimento da criança com a natureza ou 

questionamentos referentes ao consumismo por exemplo, são pertinentes para a 

abordagem em momentos de formação continuada da sua equipe? Por quê? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

CAMPO 03:  

1. Qual sua compreensão acerca da expressão “Educação Ambiental”? A que ela 
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lhe remete?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. A temática ambiental, no seu ponto de vista, se abordada na escola, pode refletir 

de alguma forma nos estudantes? De que forma? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. Você costuma abordar, mesmo que de forma subjetiva, a temática ambiental nas 

formações continuadas que organiza e executa com sua equipe? Há alguma 

frequência? Descreva como procura fazer isso. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4. Se você costuma abordar a temática ambiental em suas formações continuadas, 

relate qual a maior motivação que a (o) leva a essa escolha. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5. Para você, qual a responsabilidade do CMEI sobre a formação ambiental das 

crianças que estão no espaço do CMEI? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

CAMPO 04:  

1. Em sua opinião, quais seriam os elementos que podem ser citados como 

obstáculos ou que causam dificuldade para que assuntos relativos à Educação 

Ambiental sejam trazidos para as formações continuadas? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Quais seriam as alternativas para que essas dificuldades pudessem ser 

superadas? 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

 

 

CAMPO 05:  

1 – Quais elementos são considerados por você como facilitadores para poder 

abranger assuntos relativos à Educação Ambiental durante a formação continuada? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Quais ações seriam potencializadoras desses elementos facilitadores? O que 

poderia fortalecer o trabalho com a Educação Ambiental nas formações continuadas 

da Educação Infantil? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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ANEXO 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, Liara Cristina Biss, aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Educação: Teoria e Prática de Ensino (PPGE: TPen), da Universidade Federal do Paraná, 

convido você,___________________________, a participar de um estudo intitulado “A 

Educação Ambiental na Educação Infantil: o papel dos pedagogos na formação continuada 

em serviço dos professores”. 

a) O objetivo desta pesquisa é o de analisar os aspectos que dificultam e/ou favorecem o 

trabalho dos pedagogos na abordagem da temática ambiental nas formações continuadas 

dos professores que atuam em cinco CMEI’s do município de São José dos Pinhais. 

b) A sua participação neste estudo é voluntária e se você não quiser mais fazer parte da 

pesquisa poderá desistir a qualquer momento e solicitar que lhe devolvam este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido assinado. 

c) Você não receberá qualquer valor em dinheiro pela sua participação nesta pesquisa. 

d) A entrevista será registrada de forma gravada através de áudio, em aplicativo de celular 

apropriado para essa finalidade, para posteriores transcrições e análise das informações. 

e) Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, e sim um código. 

(  ) Autorizo o uso das informações cedidas em minha entrevista para fins da pesquisa 

( ) Não autorizo o uso das informações cedidas em minha entrevista para fins da pesquisa. 

Eu,_____________________________________ li esse Termo de Consentimento e 

compreendi a natureza e objetivo do estudo do qual concordei em participar. Eu entendi que 

sou livre para interromper minha participação a qualquer momento sem justificar minha 

decisão e sem qualquer prejuízo para mim. 

Eu concordo em participar voluntariamente deste estudo. 

 

São José dos Pinhais, _____ de _____________ de 2020. 

 

_________________________________________________________ 

(Participante da pesquisa) 

_________________________________________________________ 

Liara Cristina Biss 

(Pesquisadora) 
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