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INTRODUCÃO 

Nesta primeira década do século XXI precisamos discutir a necessidade de construir um 

futuro sustentável. Esta discussão deve ter por base temas de interesse  na educação para 

a sustentabilidade e, de acordo Freire (2007), implica uma nova orientação para a 

prática docente, enfatizando situações experienciais, colaborativas e dirigidas para a 

resolução de problemas locais, regionais e globais, o que remete a um novo modo de 

pensar o ensino e a aprendizagem.   

Uma estratégia que contribui para mudanças na sociedade, visando melhorias nas 

condições de vida de todos os seres vivos em bacias hidrográficas é a promoção de 

aprendizagem em cursos de formação de professores. O paradigma que embasa a 

formação de professores é o da reflexão-ação que enfatiza um modelo de construção de 

projetos onde os professores precisam pensar sobre os problemas ambientais, sua 

prática, prever uma solução, implementá-la e refletir sobre a ação na perspectiva de 

transformação da realidade (Loureiro, 2003; Layrargues, 2009).   
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A proposição do Curso de Formação em Educação Ambiental foi de capacitar 

professores e gestores
1
 municipais da bacia hidrográfica do rio Gravataí, na região 

metropolitana de Porto Alegre, para que possam ser protagonistas no fazer da educação 

ambiental. Os projetos tinham a finalidade de sensibilizar a comunidade na busca de 

soluções dos problemas socioambientais, através de ações de mobilização para a 

qualidade de vida dos moradores. Este trabalho propõe a analise dos projetos 

desenvolvidos pelos professores de seis municípios da bacia hidrográfica do rio 

Gravataí, que participaram do Curso de Formação em Educação Ambiental na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no período de abril a dezembro de 2014.   

 

METODOLOGIA 

A bacia hidrográfica do rio Gravataí, como área de 2.020 km
2
, representa 2,4% do 

superfície do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Abrange parte da região 

metropolitana de Porto Alegre (Figura 1), capital do Estado, incluindo total ou 

parcialmente os municípios de Porto Alegre, Canoas, Alvorada, Viamão, Cachoeirinha, 

Gravataí, Glorinha, Taquara e Santo Antônio da Patrulha. Estima-se que a população 

residente na bacia hidrográfica do rio Gravataí seja de 1.255.730 habitantes, 

considerando população urbana e rural (Rio Grande do Sul, 2012).  

 
Figura 1. Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí. 

O curso de formação em Educação Ambiental proporcionou aulas para professores de 

escolas municipais e gestores sobre diversos temas relacionados ao meio ambiente e 
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 Passaremos a referir “professores e gestores” sempre através do termo “professores”. 



sustentabilidade, como recursos hídricos, fauna e flora, resíduos sólidos entre outras 

temáticas.  Este curso dedicou um tempo considerável (8 meses) para a metodologia de 

projetos, com conhecimentos sobre planejar, elaborar e executar projeto em educação 

ambiental (Hernández, 1998; Luck, 2003). Antes do término do trabalho com essa 

temática os professores apresentaram os projetos que iriam desenvolver em suas escolas 

e secretarias, totalizando 31 projetos. 

Durante a execução do projeto a equipe técnica
2
 do Curso de Formação assessorou os 

professores na idealização, escrita e desenvolvimento do projeto. Durante o 

acompanhamento foi verificado como estava sendo desenvolvido o projeto, as dúvidas, 

a empolgação, as dificuldades, e de que maneira havia o envolvimento dos alunos, da 

direção e da comunidade.  

A equipe orientava os professores e auxiliava na busca de alternativas para a 

qualificação do projeto. Os professores também foram incentivados a escrever um artigo 

técnico sobre o resultado do projeto. O artigo deu origem a um pôster que foi 

apresentado no I Workshop de Educação Ambiental na Bacia Hidrográfica do Rio 

Gravataí, realizado no dia 12 de dezembro de 2014 em parceria com o Comitê 

Gravatahy. 

De posse do projeto inicial, dos relatórios do monitoramento, dos artigos e dos pôsteres 

elaborados pelos professores foi possível verificar os resultados de cada projeto, 

permitindo uma análise minuciosa. A análise desses dados possibilitou entender as 

dificuldades encontradas pelos professores desde a feitura do projeto até sua execução 

contribuindo como elementos para repensar a metodologia dos Cursos de Formação em 

Educação Ambiental. 

 

RESULTADOS E DISCUSÃO  

A fim de visualizar os dados dos projetos, dos artigos e do monitoramento da equipe 

técnica, foi organizada uma tabela contendo as informações relevantes de todo o 

processo. No que se refere aos projetos foram elencadas 4 categorias para classificar o 

desenvolvimento do projeto (Figura 2). Essas categorias compreendem: (1) não 

desenvolveu o projeto: são projetos que não foram executados pelo professor, no 
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entanto apresentaram um artigo com outras propostas que fugiram da proposta inicial; 

(2) transposição de projetos: são projetos que adotaram os outros projetos que estavam 

sendo desenvolvidos na escola, ou seja, mais educação, atividades de educação 

ambiental de outros professores e continuação de projetos antigos; (3) desenvolveu 

parcialmente o projeto: são projetos que os professores executaram parte do projeto 

proposto e/ou substituição por outras atividades; (4) desenvolveu integralmente o 

projeto: são projetos com execução da maior parte dos objetivos propostos.  

 

Figura 2. Classificação dos Projetos de Educação Ambiental.  

 

Ao analisar os projetos, constatamos que os professorem possuem dificuldades em 

organizar um projeto com fundamentação teórica, descrição minuciosa das etapas do 

projeto de acordo com a realidade, com a necessidade e viabilidade local. Os 

professores não conseguiram se apropriar dos conhecimentos sobre metodologia de 

projetos. As dificuldades de escrita e estruturação também foram percebidas nos artigos, 

a partir do projeto, onde foram identificados problemas de distanciamento do tema e da 

proposta do projeto. Percebe-se que não conseguiram envolver a comunidade e não 

atingiram os objetivos propostos. Para não demonstrar insegurança e falta de 

conhecimento, os professores se sentiram confortáveis em utilizar projetos já 

desenvolvidos na escola ou desenvolvidos por outros professores, ao invés de criar um 

novo projeto. 

Os projetos foram acompanhados pela equipe técnica, no local onde foram 

desenvolvidos. Esta ação foi muito significativa, visto que este monitoramento 

constatou uma série de fatores que não seriam percebidas apenas pela análise dos 

projetos e dos artigos, tais como: o projeto não era uma prioridade para a escola e 

Secretarias de Educação e de Meio Ambiente e desinteresse dos professores frente 



algumas adversidades (falta de apoio de gestores, de recursos e de tempo). Em algumas 

escolas houve empolgação por parte dos envolvidos no projeto devido às novas práticas, 

como saídas de campo, registro fotográfico e contatos com a comunidade, propiciando 

reconhecimento do trabalho desenvolvido. 

 

CONCLUSÕES  

A análise do processo desenvolvimento e execução de projetos demonstra a necessidade 

de maior formação em educação ambiental e de metodologias de projetos para as 

escolas. Os professores e gestores aspiram desenvolver trabalhos em educação 

ambiental, porem há uma disparidade entre o que é realizado na prática e as proposições 

apresentadas por eles. 

Ficou evidente que muitos professores não conseguiram apontar em seus projetos a 

fundamentação teórica que pudesse contribuir para a avaliação dos resultados 

encontrados, dificultando a identificação da produção dos conhecimentos dos alunos 

nos estudos realizados a partir do projeto.  
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