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RESUMO: 

A formação com base em competências práticas exige a mobilização de 

conteúdos específicos das disciplinas e também do Tema em questão, no caso 

a Educação Ambiental. A mudança de uma formação que se orienta para o 

“saber” para a formação do “saber fazer” requer a problematização das práticas 

meramente transmissivas de informações. Isto significa que os conhecimentos 

prévios dos professores a respeito de práticas isoladas e fragmentadas são as 

bases para que estes alcancem outro patamar para suas atividades coletivas e 

integradas. Nesse sentido o ambiente da própria escola é concebido pelo 

conceito de espaço educadores, de acordo com Raquel Trajber e Michele Sato 

se coaduna com as atividades integradoras proposta pelos documentos oficiais 

curriculares. A horta, o coletor de água, a composteira, o jardim sensorial, entre 

outras proporcionam experiências de aprendizagem para além do currículo 

prescritivo. Para tanto, os professores precisam ter acesso e trabalhar, 

coletivamente, com conteúdos estruturantes do tema transversal e 

contemporâneo Educaçao Ambiental.      
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1.INTRODUÇAO  

        A formação do professor envolve muito mais que a superação de 

atividades centradas em conteúdos programáticos, na memorização e na 

transmissão da informação. Vivemos numa sociedade que produz muita 

informação. E pouco conhecimento.   

         A formação com base em competências práticas exige a mobilização de 

conteúdos para além do domínio conceitual e técnico do conhecimento técnico-

científico. A passagem de uma formação que se orienta para o s acúmulo de 

“informações” resultando na figura do “professor sabe tudo” para uma proposta 

fundada na formação do “professor que sabe fazer”, exige a superação da 

totalidade conceitual que tradicionalmente se molda pela concepção positivista 

de ciência, educação e das disciplinas escolares. Além disso, no caso da 

Educação Ambiental, refuta o fadado recorte do ideário europeu que tem o 

homem no centro dos processos culturais. 

            O desafio da formação de professores orientada para o “saber fazer” 

nos diversos “chãos” da escola (espaço físico, sala de aula, gestão e relação 

escola e comunidade) aponta para outras trilhas que transformam a informação 

em conhecimento. Afinal, o que se pode fazer com o que se sabe dos 

conteúdos sobre Escolas Sustentáveis?  

 

 

Em que Consiste a Formação por Competências 

O pensamento do mundo moderno tem suas raízes fortemente ligadas a 

todo um passado de reflexão que remonta os tempos em que surgiu a 

escrita. É fruto de todas as referências do pensar, do perquirir do 

pesquisar, do questionar que guiaram desde sempre o homem na busca 

de sentido.  



Essa busca pelo sentido na educação escolar passa pela familiaridade 

com textos científicos e técnicos que substanciam o processo educativo. 

Porém, não se pode perder a sintonia com a realidade dos estudantes, os 

seus contextos culturais. 

      Desde a década de 80 que a proposta de formação de professores com 

base em competências foi inserida nos documentos oficiais da educação no 

nosso país, embora sob diferentes abordagens capitaneadas por autores 

europeus.  

            Todos falam de um professor que consegue se articular e trabalhar com 

a proposta de formar competências e desenvolver habilidades. Ainda na 

década de 80, impulsionado pelo financiamento internacional, o ensino 

fundamental recebeu os primeiros investimentos no modelo de formação por 

competências com base nos trabalhos do espanhol César Coll.   

          Nesse período o construtivismo se tronou a principal vertente para apoiar 

os projetos de formação das secretarias de educação. A operacionalização das 

propostas curriculares se orientou para a formação das tais “capacidades”. As 

propostas, sem o devido aprofundamento, mas alimentadas pelas 

interpretações a respeito da crítica ao excesso de conteúdos possibilitaram o 

surgimento de alguns equívocos. Entre as quais a ideia de que é possível 

formar competências sem os conteúdos das disciplinas ou temas da Educaçao 

Básica.  

          Quase dez anos depois a proposta chega na outra etapa da Educação 

Básica, o novo Ensino Médio. Os trabalhos passaram a se orientar pelas obras 

do suíço Philippe Perrenoud. Na segunda metade dos anos 90 muitas 

inadequações se davam em torno de uma separação entre a formação de 

competências técnicas e a formação de competências política ou ética. Os 

estudantes seriam protagonistas de suas ações nas escolas e também fora 

delas. 

         Para Perrenoud (2002) raramente, os saberes estão ligados a uma única 

competência, sendo que esta é considerada pragmática, algo para se resolver 

no campo da prática social. O conhecimento profissional do professor é um 

conjunto de saberes teóricos e experienciais que formam as competências 

essenciais para além de conceitos e técnicas.  



          Esses saberes da ação e os conhecimentos estruturantes podem estar 

voltados para a formação de competência produtivistas do mundo do trabalho 

ou para as competências mais amplas e intervencionistas que servem de base 

para a prática profissional do ato de ensinar. 

           Haveria uma distinção entre saberes e conhecimentos, isto é, o saber é 

uma fase do desenvolvimento do conhecimento, em que a pessoa está 

organizando unidades preliminares de conhecimento, que por enquanto 

atendem as necessidades práticas imediatas, mas não alcança ainda a 

organização metódica do conhecimento em si.             

            Para Schulman (1986), o professor precisa conhecer os conteúdos 

estruturantes do objeto de conhecimento para atuar, assim como, um conjunto 

de saberes de diferentes naturezas: ética, social, das relações de gênero, 

relações etárias, ambiental, entre outros. Tardif (2002) acrescenta que, os 

professores também possuem saberes oriundos de suas experiências 

pessoais, com alunos em sala de aula e com outros atores na escola. A noção 

de saber abrange um sentido amplo que engloba os conhecimentos, 

competências e habilidades, não sendo inatos, mas construídos ao longo de 

uma trajetória, ou seja, envolve aquilo que foi muitas vezes chamado de saber, 

de saber-fazer e de saber-ser. 

          Porém, a reforma atual da educação brasileira, no que se refere aos 

temas transversais se orienta pelo pensamento complexo proposto por Edgar 

Morin. Os fundamentos pedagógicos dessa proposta trazem uma série de 

questões relativas às orientações de princípios transversais, interdisciplinares e 

transdisciplinares.   

          No entanto, os trabalhos de Freire (1996) no que se referem ao processo 

de formação das competências envolvendo a rigorosidade metódica são pouco 

visitados. Para Freire não há ensino sem pesquisa aproximando os educandos 

dos objetos cognoscíveis, mas também a criatividade, investigação, 

curiosidade, humildade e persistência, ética e estética, levando à procura pelo 

esclarecimento através de perguntas e indagações que fazem parte de uma 

prática que leva à autonomia do ser. A eles também deve ser ensinado o 

respeito aos saberes socialmente construídos na prática comunitária. Devem 

ser discutidos e relacionados com os conteúdos.  



           O pensamento freireano considera que educador deve estar aberto a 

indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, criando possibilidades 

para sua própria produção e construção, pois ensinar não é transferir 

conhecimento. Para isto é importante o respeito à autonomia e à dignidade do 

ser do educando em busca da curiosidade e inquietação em suas descobertas.  

            Existem alguns saberes sem os quais o educador não terá uma prática 

educativo-crítica que o levando a refletir sobre sua relação com os educandos 

no espaço público da própria escola. Por isso, a prática da curiosidade sobre 

as experiências realizadas no “chão da escola”, só se transformarão em 

curiosidade epistemológica a partir de uma inquietação do saber sem a qual o 

educando não constrói conhecimento, não trabalha a natureza inconclusa do 

ser e de sua autonomia.  

            As contribuições de Freire alertam para o fato de que não existe 

competências sem os conteúdos oriundos dos saberes e conhecimentos 

universais e diversos. Esses conteúdos voltados para o “saber fazer” são de 

natureza procedimental e atitudinal, bem como, o trabalho escolar tem como 

característica a atividade coletiva e a relação com a atividade comunicativa, 

bem como a divisão técnica do trabalho imprime uma série de restrições para 

as atividades educativas. 

A formação de professores na BNCC: O Saber Fazer 

           Na direção da formação das competências centradas no currículo foi 

aprovado em dezembro de 2017, as Bases Nacionais Comum Curriculares – 

BNCC, que estabelece competências (o que se deve alcançar com o aluno) e 

as habilidades (os caminhos para atingir objetivos) capazes de gerar um 

conjunto geral de direitos relacionados ao aprendizado, à cidadania e à 

consciência crítica. 

            A BNCC exige que toda escola desenvolva nos alunos as competências 

e habilidades inclusas no novo currículo pedagógico, tornando-se um direito de 

toda criança e jovem.  Trata-se de uma proposta de equidade na oferta de 

direitos da educação, mas o poder público deveria ter oferecido um projeto 

mais concreto, enfático e disseminado de formação dos professores.  

          As competências são o que a gente quer que o aluno seja. As 

habilidades, o que ele deverá fazer para chegar ao objetivo. Só será possível 

executar os currículos nas escolas, com seus devidos instrumentos, se os 



professores tiverem total domínio sobre o que são e o que significam todas 

essas habilidades e competências. 

         Um aspecto da formação de professores é valorizar sua criatividade 

pedagógica para desenvolver as capacidades. Mas, tem outras questões. 

Como por exemplo, o fato de que a didática e as metodologias adequadas para 

o ensino dos conteúdos são pouco valorizadas pelos cursos destinados à 

formação inicial que detêm, excessivamente, nos conhecimentos que 

fundamentam a educação, dando pouca atenção sobre como o professor 

deverá ensinar. Em outros casos, o foco são os conhecimentos disciplinares 

totalmente dissociados de sua didática e metodologias específicas. 

          Porém, o Documento da BNCC define dez competências gerais e aponta 

para a formação inicial e continuada baseada em três dimensões: 

conhecimento, prática e engajamento.  

            A dimensão do conhecimento está relacionada ao domínio dos 

conteúdos. A prática refere-se a saber criar e gerir ambientes de 

aprendizagem. A terceira dimensão, engajamento, diz respeito ao 

comprometimento do professor com a aprendizagem e com a interação com os 

colegas de trabalho, as famílias e a comunidade escolar. Para cada dimensão, 

estão previstas quatro competências específicas. 

          O conceito de competência da BNCC foi aquele pensado por Philippe 

Perrenoud e Lino de Macedo, isto é, a competência como um conjunto de 

domínio, portanto, não basta que o professor tenha o saber conceitual ou a 

capacidade transmissiva, ele precisa desenvolver o domínio relacional, a 

habilidade de conviver na diversidade das situações de sala de aula e estar 

comprometido com o seu fazer profissional. 

          Portanto, formar competência é mobilizar conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores para resolver demandas da vida cotidiana, do exercício da 

cidadania e do mundo do trabalho, significa que, competência é aquilo que 

permite aos estudantes desenvolverem plenamente cada uma das habilidades 

e aprendizagens essenciais estipuladas pela Base.  

           Destacamos algumas dessas competências apontadas pela BNCC, 

pelas quais passamos a orientar as nossas atividades com os professores, a 

saber: conhecimento - valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 

construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital; pensamento 



científico, crítico e criativo - exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à 

abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise 

crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar 

hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções; comunicação - 

utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 

escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 

linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar 

informações e conhecimentos; autoconhecimento e autocuidado - Conhecer-

se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo- se 

na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros; 

responsabilidade e cidadania - agir pessoal e coletivamente com autonomia, 

responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões 

com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e 

solidários. 

        O que fica no escopo da proposta da BNCC do Ministério da Educaçao - 

MEC são as competências que os professores vão desenvolver em sala de 

aula. Evidentemente que, a formação de professores tem que ter maior foco na 

realidade, sendo contextualizada para ensinar de forma significativa, 

preparando os educandos para resolver problemas, posicionando-se de forma 

pautada e esclarecida em relação a eles, sendo criativos para buscar soluções, 

sabendo trabalhar em equipe, de modo cooperativo, atuando sempre de forma 

ética e cidadã. 

 

A FORMÇÃO DOS PROFESSORES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

            A Educação Ambiental para Escolas Sustentáveis envolve saberes 

oriundos dos “conhecimentos feitos” dos estudantes e professores, mas 

também, os conteúdos estruturantes disciplinares e temáticos que devem 

favorecer a criação de estratégias para a mobilização desses conteúdos para a 

formação das competências necessárias para as atividades no “chão da sala 

de aula”. 

         Para Sato e Trajber (2010) as competências para a sustentabilidade 

ambiental são realmente complexas e descentralizam os processos formativos 

do tradicional currículo. Portanto, nesse trabalho haveriam outros canais de 



aprendizagem tais como: o espaço físico da escola, a relação com a 

comunidade e a gestão. 

           A educação ambiental para a sustentabilidade é um tema integrador que 

é apenas citado no documento oficial da Bases Nacionais Comuns 

Curriculares, BNCC, pela denominação de Política Nacional de Educação 

Ambiental, Lei 9.795/1999, aspecto este, insuficiente para tratar o 

aprofundamento dos conteúdos. O Estado do Maranhão também tem uma 

legislação própria no sentido da implementação do Tema nas escolas e 

Universidades. 

           O desaparelhamento das instituições de ensino, as salas lotadas sem 

preservar o quantitativo de 15 estudantes por professor, a escola de 20 horas, 

mas com os professores de 60 horas, a má gestão das escolas, a 

descontinuidade das políticas públicas de educação contribui para que essa 

proposta fique a quem do esperado. 

         A resolução de problemas, mobilizando saberes adquiridos ou feitos em 

diferentes situações de aprendizagem, tendo em vista, a prática da cidadania, 

tal qual concebe as Bases Nacionais Comuns Curriculares, BNCC, norteiam 

essa proposta. 

          É importante observar que, os profissionais da educação não tiveram o 

conteúdo Escolas Sustentáveis na sua formação inicial. Assim como, não 

estudaram a legislação que trata da Educação Ambiental nesse período, com 

raríssimas exceções.  

          Os conteúdos que compõem o eixo Escolas Sustentáveis tratam de 

procedimentos no que se refere aos fundamentos da educação para a 

sustentabilidade para todas as práticas que fundamentam as estruturas da 

organização escolar, desde a didática até suas instalações físicas e o espaço 

físico. 

             A ideia é promover o princípio de que o ser humano deve obter no 

presente o que necessita do meio ambiente sem comprometer a 

sustentabilidade para que as futuras gerações possam fazer o mesmo permeia 

o Curso desafiando os professores que, comumente os professores esperam 

atividades fora da escola, por exemplo, nas praias ou outros ambientes 

naturais.  



            Esse caráter inatista das propostas de trabalho com a Educação 

Ambiental ainda está presente nos processos de ensino e aprendizado, assim 

como as propostas no modelo cognitivista que se volta para a preparação de 

algum concurso. 

          Portanto, ensinar os conteúdos da lógica da sustentabilidade 

socioambiental e propagar esta mensagem para futuras gerações, sem se 

perder em propostas que defende o inatismo ou o positivismo, é um grande 

desafio. 

           Segundo CZAPSKI, S.; TRAJBER, R. (2010) a proposta de construção 

coletiva de um ambiente sustentável que envolve um plano de ação, construído 

coletivamente, fundamenta-se em promover atividades integradoras 

denominadas também de ecotécnicas que envolvem os quatro pilares: 

currículo, edificações, gestão e integração com a comunidade.  

          A primeira problematização se dá em torno da organização da escola 

que pode iniciar esta mudança em cada um dos pilares para que aos poucos 

estes se tornem autônomos. Porém, não se pode perder de vista, o chão da 

sala de aula. Tudo isso se constitui em suporte para a formação de Educação 

Ambiental voltada para a sustentabilidade.  

          Em se tratando a escola, esse suporte não pode estar desarticulado do 

no projeto político-pedagógico da escola; na criação e o fortalecimento de 

comissões de meio ambiente e qualidade de vida (Com-vida); na definição de 

que projeto didático tratará os problemas socioambientais a partir da busca por 

soluções concretas e coletivas envolvendo a adequação do espaço físico da 

própria escola. 

 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORAS NO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL - NEA 

          O Núcleo de Educaçao Ambiental – NEA, da Secretaria Municipal de 

Educaçao – SEMED, de São Luís realiza uma formação para professores que 

acontece uma vez por mês, aos sábados, com oito horas por encontro. 

        No ano de 2019 inserimos como situação problema as enchentes 

provocadas pelas chuvas que se apresentaram muito a cima do esperado. Os 

espaços físicos impermeáveis provocaram verdadeiras tragédias nas grandes 

cidades que primam pelo asfalto, cimentos e azulejos em seus logradouros.  



            Os encontros se iniciaram com a apresentação de um vídeo produzido 

por uma grande emissora de TV que tratou das enchentes nas grandes cidades 

brasileiras no ano de 2019.  

            Em seguida os professores problematizaram essa situação que vem 

ocorrendo, reiteradamente, logo no primeiro semestre, durante o período das 

chuvas. Paralelamente, a proposta também problematiza a própria formação no 

sentido de uma integração entre teoria (conteúdos Escolas Sustentáveis) e 

prática (saber fazer), contemplando uma nova proposta para a formação das 

competências socioambientais favorecedoras dos processos de intervenção 

nas atividades de ensino próprio ambiente das escolas.  

          Os professores foram divididos em dois grupos constituindo as turmas A 

e B. O grupo A formado por 23 professores propuseram como atividades 

integradoras para o planejamento escolar a horta escolar e o reuso da água 

das torneiras dos bebedouros.   

         Para desenvolver as atividades o primeiro passo é investigar o ambiente 

escolar como uma estratégia para criar amplas frentes de estudo, inserir as 

vivencias, buscar ideias e realizações inspiradoras no interior da escola, 

investir em novas formas de dar aula, mobilizar a curiosidade intelectual, 

trabalhar dentro de conceitos científicos. 

            É preciso conceber a escola como um espaço incubador de mudanças 

para a sustentabilidade. E, sobretudo, trabalhar com os professores um novo 

canal dos processos de ensino e aprendizagem: o próprio espaço físico pode 

se transformar numa proposta de Ambientalização ou de Espaços Educadores.  

          Para tanto, ensinar exige curiosidade e nenhuma curiosidade se sustenta 

eticamente no exercício da negação da outra curiosidade. O fundamental é que 

professor e alunos saibam que a postura deles é dialógica, aberta, curiosa, 

indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve.           

         Com a disponibilidade para o diálogo que se estabelece uma relação 

interativa na qual os sujeitos que se abrem para relacionar o conteúdo temático 

da Educaçao Ambiental da realidade da escola e os conteúdos disciplinares, 

incluindo o ambiente da escola nos processos de cognoscibilidade.  

          A prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade 

científica, domínio técnico e postura ética. Os educadores devem ser 

“apresentados”, pedagogicamente, ao espaço físico da escola por um processo 



formativo que se articula com o currículo, a gestão e a interação com a 

comunidade. 

            Assim, os alunos podem construir o conhecimento através da 

curiosidade, de questionamentos, da busca pela pesquisa, do não 

conformismo, do diálogo, da ética, da crítica, da humildade, da democracia, da 

transformação e do afeto.  

          Conhecer os espaços físicos, construídos e não construídos da escola é 

uma forma ampla de conhecimento, inclusive do conhecimento de pertencer e 

ao mesmo tempo de transformar, a comunidade escolar pela proposição de 

ecotécnicas.  

            As Ecotécnicas são saberes oriundos de duas ordens: o popular e o 

científico, cuja implicação incide nas experiências estimuladoras das decisões 

e das responsabilidades da comunidade escolar e do seu entorno por meio da 

Educaçao Ambiental.  

          Sendo assim, as competências socioambientais estarão voltadas para a 

tomada de consciência a respeito de decisões para além mero discurso sobre a 

Educação Ambiental.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

        O trabalho com os conteúdos sobre Escolas Sustentáveis preconiza que 

as atividades favorecedoras de mudanças para a sustentabilidade devem ser 

iniciadas nas próprias escolas – trata-se de experiências incubadoras de 

mudanças.  

         Essas atividades devem ser planejadas por gestores, professores, 

coordenadores e estudantes. Enfim, toda a comunidade escolar que devem 

eleger qual a atividade integradora será trabalhada em articulação com as 

disciplinas, tais como a horta, o reúso da água, composteira, jardins sensoriais, 

entre outras. 

         Essas experiências de aprendizagem possibilitam com a formação de 

competências socioambientais e o desenvolvimento de habilidades que 

pressupõem a existência de conteúdos estruturantes de Educaçao Ambiental e 

também das disciplinas. 



         O objetivo é a resolução de situações problemas presentes no próprio 

ambiente escolar. É preciso superar a formação voltada para o saber. O que 

importa é saber fazer com o que se sabe sobre sustentabilidade. 

         De acordo com o pensamento freireano o ponto de partida é a 

curiosidade de alunos e professores sobre as questões ambientais. O pano de 

fundo dessas questões são as atividades de intervenção nos processos de 

mudanças climáticas e o consequente, aquecimento global.   

        Essas competências são complexas, na medida em que, envolvem mais 

de um objeto de conhecimento, por exemplo, o espaço físico, o currículo, a 

gestão e a interação com comunidade do entorno.   

         A proposição que o espaço físico também educa amplia os horizontes 

pedagógicos para a busca da ambientalização ou da criação de espaços 

educadores sustentáveis para além do ensino livresco ou da “escola do papel”.  
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