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O PAPEL DAS UNIVERSIDADES NA FORMAÇÃO 

DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL E NA IMPLANTAÇÃO DESTA EM 

SEUS PRÓPRIOS CURRÍCULOS



Sustentabilidade

Cidadania

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 
PROCESSO DE REFLEXÃO DAS RELAÇÕES HUMANOS –

SOCIEDADE – CULTURA - NATUREZA

Transdisciplinaridade



“...diz respeito ao que está, ao 

mesmo tempo, 

ENTRE as disciplinas, 

ATRAVÉS das diferentes 

disciplinas 

e ALÉM de todas as disciplinas. 

Seu objetivo é a 

COMPREENSÃO DO 

MUNDO PRESENTE -

UNIDADE do 

CONHECIMENTO.”

(NICOLESCU, 1999)

EA 

TRANSDISCIPLINAR



O PAPEL DAS UNIVERSIDADES NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL: QUE CAMINHOS PODEMOS TRILHAR?

OLHARES - Monte Sión/Parambu-CE

Foto: Valdo Vale



Informação e Vivência

Participativa:

– Formação de

Multiplicadores para a

inserção da EA.

– Formação de Sujeitos

Participativos e não

apenas Leitores ou

Ouvintes;

– Desenvolvimento da

Cidadania e a Formação

da consciência

ambiental através de um

Ensino Ativo e

Participativo.

A FORMAÇÃO DE EDUCADORES AMBIENTAIS ENVOLVE:



•AQUISIÇÃO DE 

CONHECIMENTOS E 

CONTEÚDOS DURANTE O 

PROCESSO EDUCATIVO

– Direitos e deveres 

previstos em LEI ...

– Como é o meu Meio 

Ambiente imediato? (onde 

vivo?)

– Como os elementos do 

Meio Ambiente se 

transformam?

– Como o Meio Ambiente 

reage as nossas ações?

A FORMAÇÃO DE EDUCADORES AMBIENTAIS ENVOLVE:



• Ação Educativa que 

venha a:

–Resolver os problemas 

e satisfazer melhor os 

interesses do professor, 

“educadores em geral”; 

aluno, da comunidade 

escolar e do seu entorno;

–Mudar a maneira de 

realizar o trabalho escolar 

(ou ainda Não Formal; 

Informal) - que de 

informativo passe a ser 

ESSENCIALMENTE 

FORMATIVO;

A FORMAÇÃO DE EDUCADORES AMBIENTAIS ENVOLVE:



•2º PNEA (1999) a CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

voltar-se-á para:
I - a incorporação da dimensão ambiental na formação, 

especialização e atualização dos educadores de todos os níveis e 

modalidades de ensino (EA FORMAL);

II - a incorporação da dimensão ambiental na formação, 

especialização e atualização dos profissionais de todas as áreas 

(EA NÃO FORMAL - INFORMAL);

III - a preparação de profissionais orientados para as atividades de 

Gestão Ambiental;

IV - a formação, especialização e atualização de profissionais na área 

de Meio Ambiente;



Manter atenção permanente à formação de valores, atitudes 

e habilidades que propiciem a atuação individual e 

coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a 

solução de problemas ambientais (PNEA, 1999);

O QUE É PRECISO MODIFICAR NA FORMAÇÃO DE 

EDUCADORES AMBIENTAIS?



Projetos EXTENSÃO (08); PIBIC (25); PROLICEN (16); 

PELD/CNPq (10 anos); UNIVERSAL/CNPq (04): EA formação 

continuada de Professores do Cariri (2006 – 2019) – GPEBio/UFPB

SUMÉ - PB



PRODUTOS GERADOS A PARTIR DO CURSO:

• 31 MONOGRAFIAS produzidas e defendidas;

• 03 LIVROS e 40 capítulos produzidos

pelos professores-alunos do curso;

• Alguns trabalhos resultados das pesquisas

foram apresentados em Eventos Científicos;

• 01 PÓS-DOUTORADO pela UFMT (2011);

• 01 DOUTORADO PPGE - Prof. do IFPB 

- sobre o Curso (defendida em 2016);



Cabe também aos sistemas de ensino e às instituições educacionais desenvolverem 

reflexões, debates, programas de formação para os docentes e os técnicos no sentido 

de se efetivar a inserção da Educação Ambiental na formação acadêmica e na 

organização dos espaços físicos em geral.

Dissertações e Teses sobre EA defendidas no 

PRODEMA E PPGE

27 dissertações e 

01 tese

PRODEMA UFPB

9 dissertações e 

07 teses

PPGE – CE - UFPB



Cabe também aos 

sistemas de ensino e 

às instituições 

educacionais 

desenvolverem 

reflexões, debates, 

programas de 

formação para os 

docentes e os 

técnicos no sentido 

de se efetivar a 

inserção da EA na 

formação acadêmica 

e na organização 

dos espaços físicos 

em geral 

(DCNEA, 2012)



Precisamos Produzir e Divulgar nossas Publicações

GPEBio
Artigos;

Dissertações e Teses;

Monografias e TACC;

LIVROS em pdf;



MUITO OBRIGADO

chicopegado@yahoo.com.br


