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➢ Refletindo sobre os desafios do mundo 

contemporâneo. 

➢ A Universidade e os desafios da Educação 

Ambiental

➢ Formação em Educação Ambiental nas 

Universidades 

➢ Transversalidade na Formação dos Professores

➢ Considerações Finais.  
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REFLETINDO SOBRE 

OS DESAFIOS 

DO MUNDO 

CONTEMPORÂNEO 

(Galatea das Esferas, 1952 – Salvador Dali)
https://www.google.com
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https://www.google.com/


(MORIN, 2001)
4



CRISE AMBIENTAL DO SÉCULO XXI

CRISE PLANETÁRIA

CRISE DE CONHECIMENTO 

E  DE

FORMAS DE CONHECIMENTO  

DESAFIO À IINTERPRETAÇÃO DO 

MUNDO
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➢A problemática ambiental contemporânea

vem sendo associada ao processo histórico do

qual emerge a Ciência Moderna e à Revolução

Industrial.

➢A complexidade do mundo contemporâneo é

um dos desafios que precisa ser vencido pela

Educação Ambiental.
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➢ A missão da educação na era planetária

é educar para o despertar de uma

sociedade-mundo composta por cidadãos

comprometidos com a construção de uma

civilização planetária, como protagonistas,

conscientes e críticos. (Morin, Ciurana e

Motta, 2003 )
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UNIVERSIDADE 

E OS DESAFIOS 

DA 

EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL
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(Criança Geo-política assistindo ao 
nascimento do Novo Homem, 1943, 
Salvador Dali) 
https://www.google.com

https://www.google.com/


➢ O Paradigma da Complexidade nos

conduz à um pensamento transdisciplinar.

➢ Na Transdisciplinaridade há a

superação e o desmoronamento de toda e

qualquer fronteira que inibe ou reprime,

reduzindo e fragmentando o saber e

isolando o conhecimento em territórios

delimitados.
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A  nova  ciencia  transdisciplinar uma 

“ciencia com  consciência” vem 

abrindo espaço para uma interpretação 

complexa do mundo . (MORIN, 1984)

“Sua finalidade é a compreensão do 

mundo presente, onde um dos 

imperativos é a unidade do 

conhecimento” (NICOLESCU, 2005)

TRANSDISCIPLINARIDADE
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FORMAÇÃO 

EM

EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL  NAS 

UNIVERSIDADES 

(O Enigma Sem Fim, 1938 – Salvador Dali)
https://www.google.com
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https://www.google.com/


ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL – UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MATO GROSSO – 1990 - 1995



EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA PAN 
AMAZÔNIA – UNAMAZ  -

ASSOCIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES 
AMAZÔNICAS

Educação Ambiental na Pan-Amazônia
Jimena Felipe Beltrão, Jane Felipe Beltrão  (organizadoras)
Belém: UFPA, 1992.

Educação nas universidades amazônicas: o caso da Universidade 
do Amazonas. (Santos, 1990) 

https://koha.inpa.gov.br/cgi-bin/koha/opac-imageviewer.pl?biblionumber=15299
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FORMAÇÃO DE 
MULTIPLICADORES EM 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL – MEC –
1997 - 1999



A PRÁTICA DA 

TRANSVERSALIDADE  

NA FORMAÇÃO DOS 

PROFESSORES

(A Persistência da Memória, 1931 – Salvador 
Dali) https://www.google.com
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https://www.google.com/


EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

TRANSDISCIPLINARIDADE

INTERDISCIPLINARIDADE TRANSVERSALIDADE 



➢ A Transversalidade vem sendo conduzida no Ensino

Básico de forma a não considerar os pressupostos teóricos

que a fundamentam epistemologicamente.

➢ A ausência da prática da Transversalidade, no processo

de formação do professor, foi apontada como responsável:

- pelo reducionismo de sua concepção

- pelo desinteresse em vivenciá-la como alternativa para

construir uma sociedade comprometida com as mudanças

necessárias em nosso planeta.
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A PRÁTICA DA TRANSVERSALIDADE NA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 

REFFLEXOS NO ENSINO BÁSICO

FABIANE DE MATOS ARAÚJO

ELIZABETH DA CONCEIÇÃO SANTOS 

http://www.pos.uea.edu.br/data/area/titulado/

download/14-10.pdf 
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➢ Há um pacto para afirmar que os Temas Transversais são

incorporados nos planejamentos escolares; o que se

percebe é que se são trabalhados seguem a disciplinaridade

e o isolamento dos professores em suas áreas de

conhecimento, não refletindo uma abordagem interdisciplinar

necessária à reflexão dos problemas contemporâneos.
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➢ Propôs espaços de Transversalidade, a serem criados no

interior dos currículos, conduzindo a formação de turmas

multidisciplinares e promovendo o planejamento, implementação

e avaliação de Temas Transversais a serem trabalhados nos

estágios supervisionados.

➢ As alternativas apontadas poderão representar um avanço

significativo num contexto que resiste à integração, à

concretização de uma prática conjunta para a reflexão dos

problemas do mundo contemporâneo.
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➢ Contribuir para uma nova identidade acadêmica, através da

divulgação de parâmetros diretrizes éticas e teórico-metodológicas

calcadas nos valores humanos e na Teoria da Complexidade.

➢ Essas reflexões conduzem a reconhecer a importância do

trabalho de equipe, a necessidade de valorização do planejamento

e, com isto, o reconhecimento também do gestor educacional que

precisa passar por essa avaliação da indiscutível mudança de

paradigmas na educação.
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TRANSVERSALIDADE 

REALIDADE 

OU 

UTOPIA NAS 

UNIVERSIDADES? 
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➢ LEI Nº 9.795 DE 27 DE ABRIL DE 1999 – INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

➢ DECRETO Nº 4.281 DE 25 DE JUNHO DE 2002 – REGULAMENTA A LEI Nº 9.795
QUE INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

➢PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – 3ª Edição – 2005

➢ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - 2002





➢Lei Nº 3.222 de 02 de janeiro de 2008 institui a Política

de Educação Ambiental do Estado do Amazonas e dá

outras providências

➢ Decreto Nº 32.595, de 29 de junho de 2012,

regulamenta a Lei Nº 3.222 que institui a Política de

Educação Ambiental do Estado do Amazonas e dá

outras providências.
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➢ Art. 17 - “A inserção da Educação Ambiental em

todos os cursos de formação de professores, ao nível

de graduação/licenciatura, contemplará horas de

Estágio Supervisionado para a prática da

transversalidade”.
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CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 
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➢O objeto da Educação Ambiental é o Meio Ambiente que requer

tratamento Interdisciplinar.

➢ A prática da Transversalidade é o espaço para o trabalho

Interdisciplinar na escola.

➢A Educação Ambiental incorporada ao Estágio Supervisionado

permitirá a prática da Transversalidade na formação de

professores.
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➢ Instrumentalizar professores-pesquisadores, de diferentes áreas

do conhecimento, para uma prática científica conjunta e

renovadora, que priorize a busca de respostas efetivas para os

graves problemas de nossa sociedade.

➢ Promover a formação de uma mentalidade aberta ao trânsito

entre os diversos saberes e disciplinas, de forma a estimular novas

relações com a aquisição, produção e aplicação do conhecimento.
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➢ Contribuir para uma nova identidade acadêmica, através da

divulgação de parâmetros diretrizes éticas e teórico-

metodológicas calcadas nos valores humanos e na Teoria da

Complexidade.

➢ Essas reflexões conduzem a reconhecer a importância do

trabalho de equipe, a necessidade de valorização do

planejamento e, com isto, o reconhecimento também do

gestor que precisa passar por essa avaliação da indiscutível

mudança de paradigmas na educação.
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