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RESUMO 

Este estudo é resultado de uma pesquisa de mestrado realizada com professores em 

formação na universidade do estado do amazonas (UEA), com ele tinha-se como objetivo geral: verificar as 

práticas dos professores/professoras após a conclusão do curso do módulo de Educação Ambiental. 

Específicos: analisar as práticas dos professores/professoras após o módulo de Educação Ambiental 

Entender as novas práticas frente os desafios do desenvolvimento sustentável no Amazonas. Trata-se de 

uma pesquisa qualiquantitativa, porquanto se tratar de um trabalho onde se utilizou questionários com 

questões abertas e fechadas. De acordo com Marconi e Lakatos (2003 p. 103) “em certos graus de 

mudança quantitativa, produz-se, subitamente, uma conversão qualitativa”. Como resultado foi constatado 

que uma grande maioria dos professores em formação afirmou trabalhar as questões ambientais de forma 

transversal e interdisciplinar, mas, ao especificarem as suas respostas, aqueles professores mostraram-se 

confusos em relação aos significados, às dimensões e às práticas desses enfoques, deixando claro, ao 

mesmo tempo, que trabalham esses assuntos isoladamente nas diferentes disciplinas. Porém, percebeu-se 

que os conhecimentos aprendidos pelos professores podem e são de fundamental importância no 

engajamento político deles como sujeitos protagonistas que são do meio ambiente, e, por conseguinte do 

desenvolvimento sustentável no Estado do Amazonas. 

 

PALAVRAS-CHAVE - Educação Ambiental; Formação de Professores; Desenvolvimento 

Sustentável 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa de mestrado realizada com professores em 

formação na Universidade do Estado do Amazonas (UEA).  Através dela procurou-se investigar as 

metodologias de trabalho utilizadas pelos professores das séries iniciais, nas escolas públicas de Manaus 

em relação às questões ambientais, após o término do módulo de educação Ambiental, confrontando as 

dificuldades que os mesmos professores/professoras diziam enfrentar antes de iniciar o módulo. 

Objetivo geral: 

verificar as práticas dos professores/professoras após a conclusão do curso do módulo 

de Educação Ambiental. 

Específicos: 

Analisar as práticas dos professores/professoras após o módulo de Educação Ambiental 

Entender as novas práticas frente os desafios do desenvolvimento sustentável no 

Amazonas. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa qualiquantitativa, porquanto se tratar de um trabalho onde se 

utilizou questionários com questões abertas e fechadas. De acordo com Marconi e Lakatos (2003 p. 103) 

“em certos graus de mudança quantitativa, produz-se, subitamente, uma conversão qualitativa”. Diante 

disso, entende-se, que a forma como a pesquisa foi realizada, como foram construídas as questões que 

compõem os questionários, e a maneira como os professores em formação responderam e especificaram as 

suas respostas, exigiu que aqueles docentes em formação explicitassem as suas concepções e as suas 

visões de mundo sobre a questão ambiental. Justificando-se, deste modo, o caráter qualiquantitativa do 

trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Ao procurarmos saber quais as metodologias utilizadas pelos professores para 

trabalharem a questão ambiental em sala de aula com os seus aprendizes foi constatado que uma grande 

maioria dos professores em formação afirmou trabalhar as questões ambientais de forma transversal e 

interdisciplinar, mas, ao especificarem as suas respostas, aqueles professores mostraram-se confusos em 

relação aos significados, às dimensões e às práticas desses enfoques, deixando claro, ao mesmo tempo, 

que trabalham esses assuntos isoladamente nas diferentes disciplinas. 

O caráter transversal da educação ambiental se apresenta em três dimensões no âmbito 

formal; a saber: conceitual, institucional e pedagógica. Neste sentido define-se que a educação ambiental 
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deve estar presente em todas as matérias ou áreas de conhecimento do currículo escolar e também na 

organização dos conteúdos e da aprendizagem. 

Do ponto de vista conceitual, entende-se que o meio ambiente não pode ser reduzido 

apenas às questões que afetam a biosfera ou relacionadas somente com as mudanças climáticas, com a 

devastação das florestas, com a contaminação das águas ou a extinção de inúmeras espécies de animais, 

mais que ao mesmo tempo envolve também as relações políticas, econômicas e culturais, configurando-se 

assim a chamada sociosfera. É nesse âmbito que se originam os fenômenos denominados de problemas 

ambientais, além de outros, como os de saúde, consumo e até de discriminação em razão de raça e sexo.  

Para entender e trabalhar a problemática ambiental ou socioambiental de forma 

transversal é necessário também entender como se dá a distribuição dos alimentos, os problemas 

demográficos, o funcionamento do sistema econômico atual. Pois, como já foi dito, todas essas questões 

envolvem a problemática ambiental.  

A dimensão institucional da transversalidade se define pela tomada de consciência das 

instituições políticas, no sentido de criar planos nacionais, estaduais e municipais de meio ambiente e 

estratégias de viabilização da educação ambiental. 

A dimensão pedagógica, ou de desenvolvimento curricular, tem por objetivo 

proporcionar a escola e as novas gerações a formação de novos valores e novas atitudes que estão na base 

da educação ambiental, como também aos novos conceitos e procedimentos complexos que se 

desenvolvem no seio da problemática ambiental e do novo paradigma ambientalista. 

Desse modo, entende-se que a prática da transversalidade em relação à questão 

ambiental deve resultar de um funcionamento sólido entre a tripla dimensão da transversalidade da 

educação ambiental. Significa, então, dizer que não haverá evolução da dimensão pedagógica se não houver 

progresso da dimensão conceitual e se os professores e a sociedade continuarem percebendo a questão 

ambiental apenas nos seus aspectos ecológico e de preservação, e se não conseguirem perceber os 

aspectos socioambientais. Também não haverá desenvolvimento da dimensão pedagógica se não existir um 

Plano Nacional de Meio Ambiente, se o sistema educacional não criar estratégias capazes de implementar a 

educação ambiental, oferecendo condições para que os professores possam estudar e, por conseguinte 

melhorarem as suas práticas de ensino, tanto dentro como fora da escola. 

Portanto, a transversalidade é um processo que deve ser construído. Dessa construção 

deve resultar uma nova mentalidade em torno do conceito de meio ambiente, nova mentalidade política e 

uma nova prática dos professores e da sociedade em relação à questão ambiental. Significa dizer que a 

transversalidade só se torna possível se estender desde a lei até ao programa de estudos, representando o 

contexto institucional, que compreende desde uma formulação constitucional até uma lei de reforma 

educativa.  
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Para isto os conteúdos ensinados pelos professores devem ser construídos e definidos 

por três características: 

 Devem ser conteúdos surgidos da própria realidade dos estudantes. Mas para que 

as mudanças possam acontecer, faz-se necessário que os professores e os discentes sejam capazes de 

transformar as suas realidades cotidianas em conhecimentos científicos, que saibam fazer o caminho de 

volta ao cotidiano e ao científico, numa constante ressignificação dos seus problemas sociais. 

 São conteúdos elaborados a partir de uma profunda análise compreensiva da 

realidade em que vive a comunidade, de modo a levar os sujeitos envolvidos no contexto à aquisição de 

novas atitudes em relação ao meio ambiente, e, por conseguinte consigam melhorar as suas realidades. 

 Os conteúdos devem ser construídos dentro das diferentes áreas curriculares, não 

de forma artificial, mas como parte concreta do planejamento de ensino e aprendizagem servindo de ponte 

com a realidade, e com os problemas sociais que envolvem a sociedade.   

As discussões feitas em torno dos temas transversais nos levaram a entender que o 

trabalho interdisciplinar em relação ao meio ambiente só pode acontecer de forma concreta a partir da forma 

como os professores entendem e trabalham esse tipo de assunto na forma transversal. 

A problemática ambiental da forma complexa como se apresenta exige a integração das 

diversas disciplinas científicas e técnicas como meio de encontrar explicações e sua resolução.  

A interdisciplinaridade, portanto, é a forma de superar a visão fragmentada 

do currículo como somatório ou confluência de algumas poucas 

imbricações, formadas quase sempre em torno de disciplinas nucleares. 

(SAVIANI, 1998, p. 42). 

Entende-se também que este processo não se dá de forma imediata. É uma prática 

construída a partir das experiências vivenciadas pelas pessoas no contexto da sala de aula, da escola e da 

comunidade, da postura que se assume e da atitude que se tomam em relação aos problemas ambientais 

que incomodam a sociedade. 

Abordar a interdisciplinaridade como atitude supõe entender que ela exige e, ao mesmo 

tempo, permite: 

 Que professores e estudantes superem as suas visões fragmentadas que colocam 

barreiras entre as disciplinas, entre os diferentes conhecimentos; 

 Que professores, estudantes e a sociedade de modo geral precisam estar 

dispostos para romper barreiras nas suas diferentes funções, como também precisam estar dispostos a 

modificar seus antigos hábitos ambientais; 

 que os professores estejam engajados pessoalmente, isto é, tenham convicção 

política do tipo de homem e de mulher que pretendem formar para sua sociedade e também estejam 
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dispostos a aceitar os limites do próprio saber e abertos para acolher contribuições de outras disciplinas, 

visto que ninguém jamais domina todos os conhecimentos; 

 Que professores e estudantes superem as suas individualidades, que possam 

trabalhar em prol da coletividade e numa constante forma dialogal possam superar as problemáticas 

ambientais e socioambientais dos seus dia-a-dia;  

 Que professores e estudantes estejam dispostos ao exercício da dúvida, não no 

sentido de desacreditar em todo o conhecimento ambiental que já está posto à sociedade, mas acreditar 

que é possível sociabilizar os saberes já elaborados e construir novos conhecimentos. Para isto, ambos 

precisam cultivar a curiosidade, pois é um dos requisitos básicos para que estejam sempre desejosos para a 

prática da pesquisa e pela descoberta, conscientes da necessidade que se tem de formar o homem na sua 

totalidade, na sua essência, como um “ser no mundo” sujeito capaz de construir os seus próprios destinos 

dentro do processo de complexidade que envolve as demandas de sustentabilidade da sociedade local.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de tantas indefinições recomenda-se aos educadores de modo geral e ao sistema 

educacional que possam dá maior ênfase nas pesquisas educacionais e nos trabalhos práticos em relação à 

Educação Ambiental, possibilitando aos professores em formação, aos estudantes do Ensino Fundamental e 

do Ensino Médio e à sociedade de modo geral, que não apenas estudem ou passem pelos conteúdos. De 

modo que o conhecimento ambiental não seja trabalhado apenas como um pacote de conteúdos aplicados 

tecnicamente. Dificultando assim as possibilidades de reflexão crítica e engajamento dos professores em 

práticas pedagógicas de aprendizagem mais desafiadoras. 

As indefinições observadas são importantes de certo modo, pois nos permite perceber 

que de alguma maneira os professores/professoras estão buscando compreender as questões ambientais, 

que de certa forma ainda é um assunto novo. Que o professor, a partir dos conhecimentos que possuem da 

forma como adquiriram esses saberes, podem se engajar, organizar a sociedade na luta pelo 

desenvolvimento sustentável e cidadania do povo do Amazonas.  
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