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RESUMO 
 

Esta dissertação tem como objetivo analisar se o curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), campus de Ariquemes-RO 
incorpora e desenvolve a temática ambiental nas suas práticas pedagógicas, além 
de identificar os principais temas trabalhados pelos professores. O referencial teórico 
abordou temas referentes às características da Educação Ambiental, do currículo e 
da Ambientalização Curricular. A pesquisa caracteriza-se por um enfoque qualitativo 
de cunho teórico-descritivo e caracteriza-se como um estudo de caso. Os 
procedimentos para a coleta de dados foram realizados por meio de Análise 
Documental do Projeto Pedagógico, planos de cursos das disciplinas e da realização 
de entrevistas com os professores e alunos, feitos a partir de Bardin (2011). As 
análises documentais evidenciam que o curso destaca a temática ambiental, mas 
ainda precisa ser muito discutida no currículo do Projeto Pedagógico do Curso com 
mais conteúdos e disciplinas que possam ser desenvolvidas. As análises das 
entrevistas com os professores reforçam que a inserção da temática ambiental no 
curso está em processo de formação sendo necessário trabalhar a Educação 
Ambiental de modo mais significativo e permanente, pensada a partir da construção 
formativa inserida no currículo de modo que envolva a teoria e a prática, ou seja, 
uma práxis que busque uma aprendizagem significativa. Os professores explicitaram 
a efetivação de ações, como a realização de projetos de pesquisa e extensão, 
raramente projetos de intervenção comunitária, atividades direcionadas 
especificamente para a Educação Básica, através do PIBID, entre outros, voltadas à 
Educação Ambiental, dentro e fora do IFRO, foram confirmados nas falas dos 
licenciandos. Os temas ambientais priorizados pelos docentes foram: 
desmatamento, queimadas, poluição dos rios e do ar, lixo, consumo, talvez por 
estarem mais diretamente relacionados ao contexto local rondoniense, sendo 
problemas socioambientais recorrentes. A análise das falas dos referidos 
licenciandos demonstra a diversidade de tendências de educação ambiental pelas 
diferentes perspectivas do pensamento sócio-histórico e filosófico. Observou-se que 
as atividades mais relevantes reforçaram a preocupação em formar professores para 
a formação ambiental. Os licenciandos entrevistados demonstram que as práticas de 
Educação Ambiental mais trabalhadas referem-se à trilha ecológica, palestras, 
projetos envolvendo a água e lixo, gincana ambiental e compostagem. Do mesmo 
modo, enfatizaram que o PIBID Interdisciplinar em Biologia foi significante para a 
relação entre a teoria-prática no curso. Portanto, a Ambientalização Curricular no 
curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Rondônia 
(IFRO), campus de Ariquemes-RO está sendo construída coletivamente e requer um 
currículo e ações que possibilitem a aprendizagem de temas ambientais para os 
licenciandos/as. Do mesmo modo, evidenciou-se que a disciplina de Educação 
Ambiental necessita ser melhor desenvolvida nas práticas educativas, além da 
sugestão da criação da disciplina de Legislação Ambiental no currículo para o 
desenvolvimento da Ambientalização curricular no campus, por meio de 
ressignificação dos conteúdos e metodologias nas práticas educativas para a 
integração da dimensão socioambiental.  
 
Palavras-chave: Temática ambiental. Ensino Superior. Currículo. Ambientalização 
Curricular. Educação Ambiental. Licenciatura em Ciências Biológicas.  
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ABSTRACT 
 

This dissertation aims to analyze if the Biological Sciences degree course of the 
Federal Institute of Rondônia (IFRO), campus of Ariquemes-RO, incorporates and 
develops the environmental theme in its pedagogical practices, as well as to identify 
the main themes worked by the teachers. The theoretical framework addressed 
themes related to the characteristics of Environmental Education, Curriculum and 
Curricular Ambientalization. The research is characterized by a qualitative 
theoretical-descriptive approach and is characterized as a case study. The 
procedures for collecting data were carried out through Documental Analysis of the 
Pedagogical Project, plans of disciplines courses and the accomplishment of 
interviews with the teachers and students, made from the concepts of Bardin (2011). 
The documentary analyzes show that the course emphasizes the environmental 
theme, but still needs to be much discussed in the curriculum of the Pedagogical 
Project of the Course with more contents and subjects that can be developed. The 
analyzes of the interviews with the teachers reinforce that the insertion of the 
environmental theme in the course is in the process of formation and it is necessary 
to work on Environmental Education in a more significant and permanent way, 
thought from the formative construction inserted in the curriculum so that it involves 
the theory and practice, that is, a praxis that seeks meaningful learning. The teachers 
explained the implementation of actions, such as the realization of research and 
extension projects, rarely community intervention projects, activities directed 
specifically to Basic Education, through PIBID, among others, focused on 
Environmental Education, inside and outside IFRO, were confirmed in the statements 
of the graduates. The environmental themes prioritized by the teachers were: 
deforestation, burning, pollution of rivers and air, garbage, consumption, perhaps 
because they are more directly related to the local context of Rondônia, being 
recurrent socio-environmental problems. The analysis of graduates statements 
demonstrates the diversity of environmental education tendencies by the different 
perspectives of socio-historical and philosophical. It was observed that the most 
relevant activities reinforced the concern to prepare teachers for environmental 
training. The graduates interviewed demonstrate that the most elaborated 
Environmental Education practices refer to the ecological trail, lectures, projects 
involving water and garbage, environmental gymnastics and composting. Likewise, 
they emphasized that the PIBID Interdisciplinary in Biology was significant for the 
relation between theory and practice in the course. Therefore, the Curricular 
Ambientalization in the Biological Sciences degree course of the Federal Institute of 
Rondônia (IFRO), campus of Ariquemes-RO, is being built collectively and requires a 
curriculum and actions that enable the learning of environmental issues for the 
graduates. Likewise, it was evidenced that the Environmental Education subject 
needs to be better developed in the educational practices, besides the suggestion to 
create a topic about Environmental Legislation in the curriculum for the development 
of curricular Ambientalization in the campus, by means of contents and 
methodologies re-signification in educational practices for socio-environmental 
dimension integration. 
 
Keywords: Environmental Theme. Higher Education. Curriculum. Curricular 
Ambientalization. Environmental Education. Degree in Biological Sciences. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A crise ambiental é um problema atual e cresce consideravelmente, dentre 

eles os problemas dos recursos naturais, relacionados a poluição, aquecimento 

global, o desmatamento, a poluição das cidades evidenciando a crise ecológica e 

são da ordem ambiental, mas que deve haver uma articulação entre os princípios da 

justiça e da ecologia, tendo por princípio a ideia de que as raízes da degradação 

ambiental e da desigualdade social são as mesmas encontradas no modo de 

produção capitalista. (ACSELRAD, 2001). Por isso, a crise ambiental pode ser 

analisada pelo viés da economia, da sociologia, da filosofia, da educação, tendo em 

vista que o tema perpassa por toda a natureza humana, logo, de caráter 

interdisciplinar e transdisciplinar. Afinal, a crise que se trata implica o ataque ao meio 

ambiente, sendo por isso, de ordem relacional em que o homem se relaciona com o 

meio ambiente (GUIMARÃES, 2000; LEFF, 2001). 

Quintana e Hacon (2011) destacam a emergência em compreender as 

questões ambientais de modo local e global diante dos impactos ambientais gerados 

pela utilização dos recursos naturais de modo desenfreado e que está alheio aos 

ritmos da reprodução da natureza. No sistema capitalista, destacam-se as condições 

de produção, incluindo a força de trabalho e a natureza, colocando em risco a 

própria reprodução do capital, gerando contradições.  

Caracteriza-se, assim, a exploração do homem e da natureza até o seu 

esgotamento não reflete uma outra contradição do capitalismo, pois as verdadeiras 

contradições do capital repousam nos mecanismos clássicos de criação e extração 

da mais valia, conforme apontado por Marx. No plano econômico, o próprio capital 

se incumbe de transformar a degradação ambiental em novos mercados, isto é, em 

novos campos de acumulação, por exemplo, o mercado de carbono. Destacam-se 

as diferenças elementares entre a depredação e as poluições ocorridas a partir da 

sociedade industrial e que se fazem percebidas no mundo contemporâneo. Desse 

modo, nas sociedades pré-capitalistas, há um franco desenvolvimento das forças 

produtivas e da tecnologia, o que tem acarretado um enorme impacto sobre a 

natureza. Por sua vez, nas sociedades industriais, houve um elevado grau de 

desenvolvimento das forças produtivas sobrecarregando a natureza. 

Vernier (1994) destaca que na crise ambiental há impasses sociais, culturais e 

econômicos e sugere um conjunto de caminhos para possíveis respostas às 
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adversidades ambientais, que dentre eles há o estabelecimento de normas e 

princípios legais; os estímulos econômicos e fiscais; a mobilização dos cidadãos, da 

opinião pública e associações civis; a educação para o ambiente; a contribuição da 

pesquisa científica; a iniciativa dos organismos internacionais e a coordenação das 

políticas públicas favoráveis à qualidade e à defesa da vida.  

Leff (2001) evidencia que a problemática ambiental é um grande desafio a ser 

superado pela humanidade, uma vez que o ser humano tem cada vez mais extraído 

e explorado da natureza os recursos naturais para a obtenção de lucros, tanto de 

empresas, como também de indivíduos que exploram o meio ambiente a larga 

escala. Assim, os produtos do capitalismo mundial são desafios inerentes a busca 

por uma compreensão que afeta a nossa consciência e a realidade que se 

apresenta para todos nós. Por isso, há a necessidade de compreensão da 

complexidade ambiental, principalmente a partir da articulação do transtorno 

ambiental com o contexto social, cultural, histórico, político, ideológico e econômico. 

Para a compreensão dos agravantes ambientais, Jacobi (2007) entende ser 

necessário investigar como o conceito de desenvolvimento sustentável, configurada 

pela degradação sistemática de recursos naturais e nos impactos negativos dessa 

degradação à saúde humana. Esta relação é investigada por duas correntes, a 

primeira de cunho econômico e técnico-científica que propõe a articulação do 

crescimento econômico e da preservação ambiental, destacadas, sobretudo a partir 

dos anos de 1970. E, a segunda que estava relacionada com a crítica ambiental ao 

modo de viver, caracterizado, a partir de 1972 na Conferência de Estocolmo, em 

1972, em que a questão ambiental ganhou uma visibilidade pública a respeito da 

dimensão do meio ambiente na agenda internacional. Nesse caso, o paradigma do 

desenvolvimento sustentável propõe um desenvolvimento que harmonize os 

objetivos sociais, ambientais e econômicos (ARAÚJO, BIZO, 2005). 

Ao observar a crise ambiental, observa-se a necessidade de investigar a 

temática ambiental em uma perspectiva científica, uma vez que os efeitos causados 

pelas ações antrópicas sempre estiveram ligadas ao processo civilizatório 

capitalista.  

A temática ambiental serviu de vários estudos nas Universidades, como o 

Programa Homem e Biosfera (MaB – Man and the Biosphere) da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 1962), bem como 

foram realizados vários encontros, como o Relatório do Clube de Roma, 1971, e 
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várias conferências: Conferência de Belgrado, 1975, Conferência 

Intergovernamental de Tiblisi, 1977; Encontro Internacional de especialistas em 

Educação Ambiental de Paris, 1982; Congresso de Moscou, 1987; Conferência do 

Rio, 1992, Congresso Mundial sobre Educação Ambiental e Comunicação em 

Ambiente e Desenvolvimento de Toronto, 1992, Thessaloniki Conference, 1997. 

A temática ambiental passou a ser mais refletida, discutida e investigada a 

partir do surgimento de problemas inerentes à crise ambiental de modo mais 

específico, o que permitiu um maior interesse para a formação da consciência sobre 

o tema, diante da dinâmica das políticas públicas inseridas no ensino superior. 

A UNESCO, em 1994 criou um projeto transdisciplinar internacional com a 

finalidade de provocar mudanças radicais direcionadas para a realização dos 

espaços educacionais, incluindo as Universidades. No campo educacional pode-se 

evidenciar que a temática da sustentabilidade que começou na década de 90, 

reforçou a importância da Educação Ambiental, cujo papel significativo na busca do 

conhecimento que fora destacado nos princípios do “Tratado da Educação 

Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global” (FÓRUM, 

1992). 

Do mesmo modo, em 2000, houve a criação de uma Rede para reorientação 

da formação de professores em prol da sustentabilidade denominada de “Unesco 

Network for Reorienting Teacher Education to Address Sustainability” para apoiar os 

países no desenvolvimento, expansão de atividades educacionais relacionadas a 

sustentabilidade, mudanças climáticas, biodiversidade, redução de riscos e 

desastres, poluição da água,  diversidade cultural, e estilos de vida sustentáveis por 

meio da “Educação para o Desenvolvimento Sustentável” (UNESCO, 2005). Além 

disso, a UNESCO ofereceu subsídios aos gestores de políticas para integrar a 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável (ESD) nas políticas de educação, 

nos currículos e no processo de formação de professores, além de políticas 

curriculares voltadas a temática ambiental. 

Diniz (2016) ressalta a Conferência Mundial da Unesco sobre a Educação 

para o Desenvolvimento Sustentável – EDS apoiado pela UNESCO, sob o título 

Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014) destacando 

uma educação para a formação de sociedades sustentáveis visando o plano local, 

regional e mundial de modo sociocultural, pois proporciona uma consciência da 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/natural-sciences/environment/biodiversity/#c1076295
http://www.unesco.org/new/pt/rio-20/preparing-for-disaster/
http://www.unesco.org/new/pt/rio-20/preparing-for-disaster/
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/natural-sciences/environment/water-resources/#c1075745
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/cultural-diversity/#c1048835
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transformação, responsabilização e capacitação que conduzem a estilos de vida, 

valores, comunidades e empresas mais sustentáveis (UNESCO, 2012, p. 13). 

Ao estudar a respeito das políticas curriculares para a Educação Superior 

voltada para a temática ambiental, Farias (2008) entende ser necessário que os 

debates socioambientais que se originaram nas Universidades e outros Institutos de 

Ensino superior, sejam efetivamente voltados para que os mesmos sejam 

ambientalizados. Algumas iniciativas relevantes nesse campo têm sido 

desenvolvidas em várias partes do mundo no sentido de debater e criar alternativas 

para ultrapassar tais barreiras. Uma dessas é a criação de periódicos específicos 

sobre a temática, tais como a revista International Journal of Sustainability in Higher 

Education, que demonstra a preocupação ao menos de uma parcela da comunidade 

acadêmica mundial com a Ambientalização Curricular nessa esfera de ensino. 

Outra iniciativa é comentada por Gutiérrez e Gonzáles (2005) ao se referir na 

formação de redes universitárias, citando as redes ibero-americanas ACES 

(Ambientalização Curricular no Ensino Superior), Complexus, OIUDSMA, Suma 21 

entre outras. Especificamente a Rede ACES teve a finalidade de investigar a 

Educação Ambiental no Ensino Superior constituindo assim, um processo de 

investigação e de ações que possam ser incorporadas na prática educativa. 

A educação deve promover o pensamento crítico, a projeção de cenários 

futuros e a tomada de decisões de forma colaborativa, de forma a capacitar os 

alunos para viver com responsabilidade e enfrentar os complexos desafios globais. 

Nesse contexto, a apropriação dos recursos naturais nos traz a responsabilidade de 

que os mesmos devem ser tratados nas Escolas e nas Instituições de Ensino 

Superior (Universidades Públicas e Privadas, Faculdades e Institutos Federais de 

Ensino) previsto pela Lei 9795/1999 que efetiva a regulamentação no ensino da 

Educação Ambiental.  

No Brasil, informações disponibilizadas no sítio eletrônico da Rede Brasileira 

de Educação Ambiental (REBEA), permitem identificar mais de quarenta redes de 

Educação Ambiental. Podemos citar duas que são voltadas especificamente para o 

ensino superior no país: a Rede de Educação Ambiental do Ensino Superior do 

Espírito Santo (Teia Universitária) e a Rede Universitária de Programas de 

Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis (RUPEA). 
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Contudo, é importante analisar o processo de ambientalização curricular por 

meio das instituições brasileiras de Educação Superior relacionadas as políticas 

públicas evidenciando os principais objetivos relacionados ao nível superior. 

No que se refere às teorias e práticas relacionadas a temática da 

Ambientalização no Ensino Superior, elas representam a sensibilização dos 

coordenadores  e dos professores universitários na busca por incorporar as políticas 

públicas para que se possa incorporar a Educação Ambiental de forma permanente  

em todos os níveis de ensino, como determinam a Política Nacional de Educação 

Ambiental (BRASIL, 1999), o Programa Nacional de Educação Ambiental – ProNEA 

(BRASIL, 2005), a Resolução n. 2, de 15 de junho de 2012, que estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental - DCNEA (BRASIL, 

2012). 

Na década de 2000, foram realizadas algumas pesquisas a respeito de 

Ambientalização curricular (CARVALHO; CAVALARI; SANTANA, 2003, ARAÚJO, 

2004, VERDI; PEREIRA, 2006, PAVESI; FREITAS, 2008, BERNARDES; PRIETO, 

2010; BARBA, 2011; LEME, et al., 2011) relacionados a temática ambiental em 

vários cursos de Ensino Superior no país. 

Outras investigações (FARIAS, 2008; GONZALEZ, 2008; PAVESI, 2007) 

consideram que há uma tendência para a abordagem da dimensão ambiental 

nessa etapa de ensino, mas, apesar de as diretrizes curriculares para o Ensino 

Superior sugerirem essa inserção, as universidades possuem autonomia na 

elaboração dos seus currículos, podendo ou não atender a tal indicação. 

Deste modo, esta pesquisa tem como objeto de estudo investigar o processo 

de Ambientalização Curricular em relação a um Curso de Biologia do Instituto 

Federal de Rondônia (IFRO, campus de Ariquemes). 

A partir disso, essa pesquisa objetivou responder à seguinte questão: 

- O curso de Ciências Biológicas – Licenciatura do Instituto Federal de 

Rondônia, em Ariquemes/RO incorpora/desenvolve a temática ambiental no 

currículo e nas suas práticas pedagógicas?  

Para responder a esta questão foram escolhidos os seguintes objetivos: 

- Analisar se o curso de Ciências Biológicas - IFRO de Ariquemes incorpora e 

desenvolve a temática ambiental nas suas práticas pedagógicas; 

- Identificar quais temas ambientais são priorizados pelo curso de Ciências 

Biológicas -IFRO de Ariquemes/RO; 
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 - Descrever as práticas de Educação Ambiental no Curso de Ciências 

Biológicas- IFRO de Ariquemes 

Esta pesquisa está dividida em seis sessões. Inicialmente o texto trata a 

respeito da Introdução com a problemática, os objetivos, a metodologia empregada 

para os estudos.  

Em seguida apresenta a análise a respeito da Educação Ambiental no Ensino 

Superior enfatizando a contextualização histórica e os aspectos inerentes que fazem 

parte das relações entre o homem e natureza para em seguidas abordar algumas 

questões a respeito de como as Universidades tratam das questões ambientais. 

A terceira sessão aborda o currículo e sua relação com a temática ambiental 

de modo que apresentamos os diversos significados do mesmo. Assim, são 

apresentadas as diversas definições, além das caracterizações do currículo para em 

seguida abordar o processo de Ambientalização Curricular no Ensino Superior.  

O Delineamento da pesquisa com os aspectos relacionados a metodologia e 

as técnicas da coleta e da análise dos dados são abordados na quarta sessão. 

A quinta sessão aborda a respeito dos resultados, enfatizando a temática 

ambiental no Curso de Ciências Biológicas do IFRO a partir da fala dos professores. 

E finalmente a sexta sessão reflete sobre a inclusão da temática ambiental no 

Curso de Ciências Biológicas do IFRO de Ariquemes/RO a partir da fala dos 

licenciandos, bem como sobre identidade do educador ambiental formado neste 

curso e as experiências vividas por eles no decorrer da formação.  
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2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO SUPERIOR 

 

Esta seção trata das origens, conceitos e principais fatos históricos que 

marcaram o debate sobre a Educação Ambiental no mundo, bem como as Políticas 

Públicas criadas no Brasil para a consolidação da temática no ensino formal e não-

formal; também dialoga sobre a inserção da temática ambiental no ensino superior e 

a importância para o entendimento da complexidade da crise ambiental.  

 

2.1 Contextualização histórica da Educação Ambiental e seus reflexos no 

Brasil 

 

Em meados de 1960, iniciaram as discussões sobre a necessidade da 

Educação Ambiental, tendo em vista os graves transtornos decorrentes dos usos e 

da exploração dos recursos naturais em controle. A isso implicaria a ampliação do 

debate acerca da relação homem e meio ambiente, porque o que estava em jogo 

desde então, era o presente e o futuro das próximas gerações. 

Na obra Primavera Silenciosa (1962) Rachel Carson, pesquisadora norte-

americana denunciou o uso de pesticidas e dos seus poluentes nos Estados Unidos, 

em que estaria aumentando a poluição de rios e outros ambientes, o que alertou a 

sociedade para os problemas decorrentes. O livro tem sido considerado um marco 

de investigação para as Universidades e a sociedade em geral a condição ecológica 

do mundo, bem como a sua preocupação para com o planeta (LEFF, 2001). 

A temática ambiental ganhou destaque em 1972 no contexto da esfera global 

por meio da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, realizada na 

cidade de Estocolmo na Suécia, configurando-se como marco mundial em suas 

dimensões sociais, econômicas e ambientais (LEFF, 2001). 

Em 1975, a UNESCO promoveu o 1º Encontro Internacional de Educação 

Ambiental, em seguida criou-se o Programa Internacional de Educação Ambiental 

(PIEA) promovendo os princípios norteadores relacionados à temática ambiental, 

cuja preocupação era de melhorar as condições do meio ambiente e da vida (DIAS, 

2004). 

Na 1ª Conferência Intergovernamental promovida pela UNESCO em Tiblisi na 

Geórgia (URSS) em 1977 foram definidos os objetivos, as estratégias e as 

recomendações da Educação Ambiental para a resolução dos impasses ambientais 
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tanto no plano nacional e internacional. Nesta Conferência, a Educação Ambiental 

teve um papel primordial para que os conteúdos e as práticas fossem trabalhados 

nas Escolas, Universidades no contexto da organização social, econômica e cultural 

visando, fundamentalmente, as relações do homem com a natureza.  

A partir desse período de avanço nas reflexões a respeito da temática 

ambiental, passou-se à difusão da ideia entre os professores, alunos em diversos 

países, principalmente no Brasil. A institucionalização da Educação Ambiental, por 

meio de programas do governo federal brasileiro, teve início nos anos de 1970, com 

a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), esta seria vinculada à 

Presidência da República. 

A partir de 1980, houve a implantação da Política Nacional de Meio Ambiente 

(PNMA) que determinou a inclusão da Educação Ambiental voltada ao 

desenvolvimento sustentável. 

Em 1988, o Brasil preconizou a educação ambiental, na forma constitucional. 

No artigo 225 (CF/88), capítulo VI – do Meio Ambiente, VI, fica determinado que 

todos tivessem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e incumbe ao 

poder público, “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente” (BRASIL, 2016, p. 

131). 

Em 1992 houve a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, também conhecida como “Eco-92’ ou também de “Rio-92” em que 

as Instituições de Ensino Superior firmaram compromisso para a realização dos 

esforços para que a Educação Ambiental estivesse presente nos currículos dos 

diversos cursos. Nesta Conferência, definiu-se por meio de documentos1 a 

promoção da Educação Ambiental por meio da Agenda 21, a qual tratou da 

educação no capítulo 36, da responsabilidade global para a formação de 

educadores ambientais (DIAS, 2004). 

Com a aprovação da Lei 9394/1996, o Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) criou os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs,1988), em que a 

Educação Ambiental deva ser tratada como um tema transversal de forma 

interdisciplinar e transversal. De acordo com os PCN, a Educação Ambiental é 

                                                           
1 Observa-se os documentos a respeito do Tratado das ONGs, em que a Educação Ambiental está 

expressa no “Tratado de Educação Ambiental para as Sociedades Sustentáveis, Responsabilidade 

Global” e a Carta da Terra (DIAS, 2004) 
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fundamental para a sociedade e deve estar integrada com as diversas áreas do 

currículo e com o contexto histórico e social de cada escola (BRASIL, 1998). Neste 

caso, a Educação Ambiental deve ser entendida na confluência dos campos da 

educação e ambiental com a finalidade de formar a necessidade de posições frente 

às condições humanas e naturais. 

A partir da Lei 9.795/99, o Brasil instituiu a Política Nacional de Educação 

Ambiental – PNEA destacando em seu Art. 1 e 2º que: 

 
Art. 1º Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos 
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade 
Art. 2º A educação ambiental é um componente essencial e permanente da 
educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos 
os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-
formal (BRASIL, 1999, p. 1). 
 

 

 Esta lei é significativa, pois determina de que modo podemos desenvolver a 

Educação Ambiental por meio das políticas públicas caracterizadas pelos princípios 

básicos da Educação Ambiental previstos em seu Art. 4º: 

 

I – o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 
II – a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 
interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o 
enfoque da sustentabilidade;  
III – o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da 
inter, multi e transdisciplinaridade;  
IV – a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; 
V – a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 
VI – a permanente avaliação crítica do processo educativo; 
VII – a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, 
nacionais e globais;  
VIII – o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual 
e cultural (BRASIL, 1999, p. 1). 
 

 

Estes princípios são determinantes para a realização das ações dos 

professores e alunos visando a avaliação das práticas ambientais por meio da ética. 

Do mesmo modo, em 2005, o lançamento da “Década da Educação” (2005-2014) 

para o Desenvolvimento Sustentável marcaria como um período de “Educação para 

o Desenvolvimento Sustentável” (FARIAS, 2008). 

Trazemos a visão teórico-conceitual de Guimarães (2000) que concebe a 

Educação Ambiental enquanto um processo de construção de uma sociedade 

pautada por questões éticas e sociais relacionadas a vida humana. Ela está 
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presente como uma dimensão a ser incorporada no processo educacional por meio 

do conhecimento, valores e atitudes que devem fornecer instrumentos para 

concretizar ações em relação às questões ambientais. 

A este respeito Sorrentino et al. (2005, p. 288) afirmam: 

 

A Educação Ambiental nasce como um processo educativo que conduz a 
um saber ambiental materializado nos valore s éticos e nas regras políticas 
de convívio social e de mercado, que implica a questão distributiva entre 
benefícios e prejuízos da apropriação e do uso da natureza. Ela deve, 
portanto, ser direcionada para a cidadania ativa considerando seu sentido 
de pertencimento e co-responsabilidade que, por meio da ação coletiva e 
organizada, busca a compreensão e a superação das causas estruturais e 
conjunturais dos problemas ambientais. 

 
 

Evidencia-se, assim, que a Educação Ambiental torna-se um caminho para a 

realização dos saberes ambientais de modo que isto implica em que os educadores 

desenvolvam conteúdos que venham a ser evidenciados em práticas educativas que 

conduzam à ações voltadas a consciência e a prática no meio social. Nesse caso, 

ela pode proporcionar o desenvolvimento das condições necessárias para a 

aprendizagem de modo que ocorra a participação de todos no ambiente escolar 

Carvalho (2006) considera que cabe ao professor ter uma formação 

pedagógica voltado a desenvolver o conhecimento, os valores éticos, estéticos e 

políticos como uma prática educativa integrada e interdisciplinar, contínua e 

permanente em todas as fases, etapas, níveis e modalidades de ensino. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (2012) 

promovem os mecanismos que levam à sociedade a compreender como o 

desenvolvimento econômico e tecnológico, assim como a cultura, constituem o 

arcabouço do processo ensino-aprendizagem.  

 

2.2 A Educação Ambiental no Ensino Superior 

 

 A Educação Ambiental no Ensino Superior está relacionada à inserção dos 

estudos nas Universidades a respeito do meio ambiente, na sua mais complexa 

amplitude, diante do contexto das ações humanas, visando superar as complicações 

decorrentes das ações antrópicas na natureza, que cada vez mais acentua a crise 

ambiental. 
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Leff (2001, p. 191) ao tratar do conhecimento e das adversidades da crise 

ambiental afirma: 

 
A crise ambiental é a crise de nosso tempo. O risco ecológico questiona o 
conhecimento do mundo. Essa crise apresenta-se a nós como um limite no 
real, que ressignifica e reorienta o curso da história: limite do crescimento 
econômico e populacional; limite dos desequilíbrios ecológicos e das 
capacidades de sustentação da vida; limite da pobreza e da desigualdade 
social. Mas também crise do pensamento ocidental: da “determinação 
metafísica” que, ao pensar o ser como ente, abriu o caminho para a 
racionalidade científica e instrumental que produziu a modernidade como 
uma ordem coisificada e fragmentada, como formas de domínio e controle 
sobre o mundo. Por isso, a crise ambiental é acima de tudo um problema de 
conhecimento.  

 
 

Esta afirmativa nos leva a refletir a respeito do domínio do ser humano sobre 

a natureza, de modo que o capital exerce um papel de convencimento a respeito da 

vida em sociedade, onde o consumo exagerado de recursos é um fator significante 

no iminente colapso do ambiente, sendo que a acumulação do capital por uma 

pequena parte da população e o aumento da taxa de lucro a curto prazo exercem 

uma pressão nas reservas de recursos naturais, impedindo-as que se regenerem de 

forma sustentável. 

Leff (2002, p. 145) utiliza a expressão “saber ambiental” diante da emergência 

da construção de um novo saber voltado à racionalidade ambiental, presente na 

produção do conhecimento, da política e das práticas educativas:  

 
 [...] O saber ambiental emerge do espaço de exclusão gerado no 
desenvolvimento das ciências, centradas em seus objetos de conhecimento, 
e que produz o desconhecimento de processos complexos que escapam à 
explicação dessas disciplinas. 
 
 

De acordo com Guimarães e Inforsato (2012) para a superação da crise 

ambiental e, consequentemente da condução da Educação Ambiental no ensino 

superior, é necessário que o saber científico seja qualificado e especializado, para 

que a ação docente contribua com a aprendizagem voltada à melhoria da qualidade 

do meio ambiente. 

Zabalza (2004, p. 25) caracteriza a universidade com a participação da 

sociedade, no que diz respeito à produção de conhecimento científico e tecnológico 

no ensino superior, mas ainda não atendeu às suas funções: 

 
De um bem cultural, a universidade passou a ser um bem econômico. 
De lugar reservado a uns poucos privilegiados, tornou-se um lugar 
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destinado ao maior número possível de cidadãos. De um bem 
direcionado ao aprimoramento de indivíduos, tornou-se um bem cujo 
beneficiário é o conjunto da sociedade (sociedade do conhecimento, 
sociedade da competitividade). De instituição com uma ‘missão’ que 
ultrapassa os compromissos terrenos imediatos, tornou-se uma 
instituição para a qual se encomenda um ‘serviço’ que deve resultar 
na melhor preparação e competitividade da força de trabalho da 
sociedade à qual pertence. De instituição conduzida por acadêmicos 
que definiam sua orientação e administravam seu desenvolvimento, 
tornou-se mais um espaço em que se destacam as prioridades e as 
decisões políticas. 

 
 

No ensino superior, através de diferentes níveis, modalidades e currículos, 

tem contribuído para a formação humana não com objetivo emancipador, mas para 

“a educação dos diferentes grupos sociais de trabalhadores deve dar-se a fim de 

habilitá-los técnica, social e ideologicamente para o trabalho” (FRIGOTTO, 1993, p. 

26).  

A escola e a universidade exercem um papel fundamental no processo, no 

sentido de ampliar, organizar os saberes do aluno, expandir sua visão do mundo e 

da dinâmica dos sistemas que compõem o contexto em que vive. Para isso é 

necessário internalizar nos espaços institucionais estruturantes do campo educativo, 

questões relacionadas à formação de sensibilidade e de leitura crítica da totalidade 

socioambiental (CARVALHO, 2004). 

As Diretrizes para a Educação Ambiental devem ter como prerrogativas 

fundamentais a visão integrada, de modo interdisciplinar, considerando os aspectos 

socioambientais e culturais, e a diversidade biogeográfica (BRASIL, 2012). Nesse 

caso, as instituições de Ensino Superior devem promover a gestão e ações de 

ensino, pesquisa e extensão orientadas pelos princípios da Educação Ambiental 

(FARIAS, 2008, BRASIL, 2012). 

No Brasil, o primeiro “Seminário Nacional Universidade e Meio ambiente”, 

realizado em 1986, promovido pela Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) 

contribuiu para a prática voltada à reflexão, no que diz respeito à temática ambiental 

no Ensino superior (MORAES, 1990). Do mesmo modo, em 1987, foi realizado o 2º 

Seminário, na cidade de Belém (1988); o 3º em Cuiabá (1989); e o 4º, em 1990, na 

cidade de Florianópolis (BRASIL, 2005).  

Por sua vez, em 2011, na cidade de São Carlos (SP) houve o “III Seminário 

Internacional de Sustentabilidade na Universidade” com a possibilidade de 

evidenciar as discussões a respeito da temática ambiental. E em 2014 foi realizado o 
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“IV Seminário Sustentabilidade: desafios a Ambientalização na Universidade e nas 

instituições de Ensino Superior no Brasil”, realizado em Porto Seguro, Bahia.  

Os documentos oficiais, como a Lei de Diretrizes e Bases (LDB –BRASIL, 

1996), os Parâmetros Nacionais Curriculares (PCNs – BRASIL, 1998), a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA – BRASIL, 1999), bem como as diversas 

Conferências Internacionais que abordam a temática ambiental, propõem uma 

discussão da questão ambiental na formação inicial e continuada dos profissionais 

da educação. Essas discussões impulsionam a importância do envolvimento da 

temática ambiental com o ensino, sejam em forma de parâmetros, programas, leis, 

tratados ou até mesmo estratégias para incluir, em sala de aula, assuntos 

relacionados a Educação Ambiental. 

No sítio eletrônico da Rede Brasileira de Educação Ambiental (REBEA), 

constam mais de quarenta redes, dentre as quais podemos citar duas que são 

voltadas especificamente para o ensino superior no país: a Rede de Educação 

Ambiental do Ensino Superior do Espírito Santo (Teia Universitária) e a Rede 

Universitária de Programas de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis 

(RUPEA). 

Na América Latina, as discussões a respeito da incorporação das questões 

ambientais e a incorporação da sustentabilidade nas IES iniciaram-se paralelamente 

ao PIEA, a partir da criação do Centro Internacional de Formação em Ciências 

Ambientais (CIFCA), em 1975. Segundo González-Gaudiano e Katra (2009), as 

atividades relacionadas ao CIFCA puderam ser evidenciadas pelo “Seminário sobre 

Ciências, Investigação e Meio ambiente” realizado pelo PNUMA, em 1982, em 

Bogotá.  

Em seguida, ocorreu o “Primeiro Seminário sobre Universidade e Meio 

Ambiente”, organizado pela Rede de Formação Ambiental para América Latina e 

Caribe e pelo PIEA, em 1985, também em Bogotá, Colômbia. Nesse processo, o 

Seminário teve um papel fundamental voltado ao desencadeamento da Universidade 

com o meio ambiente diante dos vários países da América Latina (LEFF, 2009). 

González-Gaudiano e Katra (2009) caracterizam a formação das redes 

universitárias, como as Redes ibero-americanas ACES, Complexus, OIUDSMA, 

Suma 21 entre outras. Em 2000, a Unesco criou uma rede para reorientação da 

formação de professores em prol da sustentabilidade (Unesco Network for 

Reorienting Teacher Education to Address Sustainability).  



22 

Nesse contexto, o processo da temática ambiental no Ensino Superior tem se 

fortalecido diante das relações que se apresentam no currículo ambiental, e como tal 

será analisada na próxima seção. 
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3 O CURRÍCULO E SUA RELAÇÃO COM A TEMÁTICA AMBIENTAL  

 

Esta seção destina-se a dialogar sobre as teorias curriculares, bem como 

sobre a influência das mesmas para a educação no Brasil. Também traz como 

assunto a Ambientalização Curricular, aqui discutida no âmbito do ensino superior, 

mais necessariamente na formação de professores de Biologia no Instituto Federal 

de Rondônia. E para contribuir com a discussão são apresentadas pesquisas 

desenvolvidas na pós-graduação brasileira envolvendo a temática ambiental como 

conteúdo incluso no currículo.  

 

3.1 Caracterização de Currículo em seu contexto histórico 

 

O aparecimento do conceito de currículo ocorreu inicialmente na Europa e 

nas colônias americanas, enfatizando as questões históricas depreendidas dos fatos 

que se apresentam em seu sentido estrito no Brasil. Ele se caracteriza diante das 

concepções quanto ao seu significado e funções, levando em conta a investigação 

de determinadas concepções que incluem compromissos sociais e políticos. 

Saviani (2000) caracteriza o currículo dentro da perspectiva histórica 

relacionando o Brasil colonial com educação jesuítica. Nela, estavam presentes o 

trivium Gramática, Retórica e Dialética e o Quadrivium, por meio da Aritmética, 

Música, Geometria e Astronomia.  

Por volta do ano de 1896, John Dewey, ao criar a Escola Nova como um 

laboratório na Universidade de Chicago, compreendeu que as crianças aprendiam 

melhor através das experiências significativas e depois poderiam desenvolver 

melhor a aprendizagem. Através das experiências significativas em que os 

professores puderam colocar em prática (SAVIANI, 2000). 

Por sua vez, em 1918 na obra de Franklin John Bobbitt “The Curriculum”, nos 

Estados Unidos, esta obra ficou conhecida como o primeiro livro sobre currículo, 

dizendo que ele era um conjunto de coisas ou uma série de coisas em que as 

crianças e os jovens deveriam desenvolver as suas habilidades e ao mesmo tempo, 

que devem se referir a um currículo de forma que aos poucos houve o crescimento 

da ideia do tecnicismo (SAVIANI, 2000). 

Na década de 1930 no Brasil, a Escola Nova define que o currículo pode ser 

compartilhado com os alunos, para tanto, o professor não é o centro do saber, 
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dialogando com todos. Deste modo, em 1902, John Dewey publicou um pequeno 

ensaio “The Child and The Curriculum”, em que critica os currículos pois, eles 

estavam obsoletos no conteúdo e na forma do saber. Neste caso, há a construção 

de um currículo voltado ao escolanovismo que veio para o Brasil com Anísio Teixeira 

e Lourenço Filho (SAVIANI, 2000). 

Ralph Tyler publicou em 1949 uma obra marcante no campo de currículo, 

denominada de “Princípios básicos de currículo e ensino” que responde a quatro 

questões básicas: a) como selecionar objetivos, b) como selecionar as experiências 

de aprendizagem, c) como organizar essas experiências e d) como avaliar sua 

eficácia. Gerou forte influência no Brasil, pois, os projetos de currículos 

desenvolvidos aqui, com raras exceções, sempre se ajustaram e ainda se ajustam 

ao seu modelo técnico e linear. As ideias de Tyler assumem papel de destaque, 

enfatizando a necessidade de um currículo baseado na estrutura das disciplinas, 

recomendando que os currículos escolares e os métodos didáticos devem estar 

articulados para o ensino das ideias fundamentais, em todas as matérias que 

estejam sendo ensinadas (MOREIRA e SILVA, 1995). 

Na década de 70, outra obra marcante na história do currículo, a de William F. 

Pinar, “Curriculum theorizing: the reconceptualists” que se apresentou como 

significativa para a tendência tecnicista de Bobbitt, Tyler e Taba, o que pode ser 

demonstrada como uma grande preocupação em evidenciar a racionalidade 

burocrática e tecnológica, com as diversas revisões significativas e desdobramentos 

dentro do contexto técnico e tradicional (SANTOS e MOREIRA, 1995, p.49). 

Nos anos de 1970 nos Estados Unidos, Henry Giroux e Michael Apple foram 

influenciados pela teoria social europeia e pela psicanálise de Freud, além das obras 

de Paulo Freire e a Nova Sociologia da Educação inglesa que permitiu o 

envolvimento no campo do currículo. Assim, em uma abordagem técnica evidenciam 

um caráter político relacionado ao pensar de forma crítica.  

Segundo Santos e Moreira (1995, p. 50) estes pioneiros da tendência 

curricular crítica realizaram:  

 
[...] uma análise de forte cunho sociológico, procuram mostrar como as 
formas de seleção, organização e distribuição do conhecimento escolar 
favorecem a opressão da classe e grupos subordinados. [...] Mais 
recentemente, esses autores têm enfatizado as contradições, resistências e 
lutas que ocorrem no processo escolar e também procurado discutir 
alternativas que permitam sua organização a favor da emancipação 
individual e coletiva.  
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A este respeito, pode-se considerar que as críticas a respeito do tecnicismo 

levaram a pensar um currículo crítico, caracterizado pelo espírito emancipatório na 

busca pelo desenvolvimento do contexto educacional. 

Nos anos 80, se estabeleceram novas formas de entender as conexões entre 

o currículo e as relações de poder no âmbito das relações educacionais e sociais. 

A década de 90, foi significativa para as formas de produção do conhecimento 

nas instituições sociais, como uma nova preocupação com o conteúdo e a natureza 

do conhecimento veiculado por essas instituições em que se estabelecem os 

conteúdos a respeito dos comportamentos que correspondem a aprendizagem 

(SANTOS e MOREIRA, 1995).  

Face a isso, o currículo pode ser entendido como um processo em que sua 

análise deve favorecer a reflexão, o pensar e o agir, que são fundamentais no 

contexto da Educação Escolar e no Ensino Superior, no entanto, sua criação 

geralmente não é discutida com a sociedade, como processo democrático de 

participação em políticas públicas educacionais.   

Pedra (1993) o considera, em três aspectos. O primeiro é que o currículo 

norteia-se pela busca dos resultados esperados, subtraídos da aprendizagem, o 

segundo aspecto, mostra-se como um conjunto de experiências desenvolvidas na 

Escola, e, o último como princípios essenciais de uma proposta educativa, que se 

estabelece por meio de um exame crítico, com um olhar voltado à uma prática.  

O currículo é um processo em que a macroestrutura social adentra na 

microestrutura escolar, constituindo-se em uma corporificação dos interesses sociais 

e da luta cultural que se processa na sociedade (CASTANHO, 1995). Diante disso, o 

currículo é um instrumento de ação política que torna uma ação coletiva 

fundamentada na concepção de mundo que se relaciona com o ser humano e o 

processo educativo. 

Lopes e Macedo (2011) concebem o currículo como um conjunto formado 

pelo Projeto Político Pedagógico, as ementas, disposição das disciplinas e 

experiências vivenciadas pelos discentes e docentes. Deste modo, o currículo pode 

ser compreendido como uma prática político-pedagógica e não pode ser 

caracterizado apenas como um rol de disciplinas, mas também nas ações dentro 

das questões político-cultural evidenciadas pelas relações sociais diante da 

complexidade que se apresenta, voltada ao conhecimento (CASTANHO, 1995). 
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Para Sacristán (2000, p. 34) o currículo é “o projeto seletivo de cultura, 

cultural, social, política e administrativamente condicionado, que preenche a 

atividade escolar e que permeia a realidade dentro das condições da escola tal 

como ela se acha configurada”. Nesse aspecto, o currículo é entendido pelas 

relações entre o ensinar e o aprender tanto na Escola como na Universidade. 

Zabalza (2004) caracteriza os currículos nas universidades pelo reforço das 

peculiaridades do conhecimento frente às circunstâncias que envolvem os 

significados da aprendizagem. Esta compreensão implica em inovações curriculares 

que “remete a uma concepção mais interdisciplinar e polivalente dos cursos e dos 

estudos universitários” (ZABALZA 2004, p. 175). 

 

3.2 As diferentes teorias do currículo 

 

O currículo pode ser caracterizado em diferentes teorias, como as não 

críticas, as críticas e pós‐críticas que devem ser entendidas como fundamentais para 

a compreensão do conhecimento no contexto dos cursos na Universidade. 

Silva (2004, p. 12) entende que as teorias do currículo são: 

 

a) A tradicional, humanista baseada numa concepção conservadora da 
cultura (fixa, estável, herdada) e do conhecimento (como fato, como 
informação), uma visão que, por sua vez, se baseia numa perspectiva 
conservadora da função social e cultural da escola e da educação;  
b) A escolanovista, em que há reorganização da escola, adequando-a 
então, as necessidades da sociedade contemporânea, o que implicava na 
defesa do aumento dos estudos científicos nos programas, modificações na 
quantidade de aulas dedicadas aos estudos clássicos, na divisão do curso 
secundário em dois ciclos e sua adequação às características de seu 
alunado; 
c) A tecnicista, em muitos aspectos similar à tradicional, mas enfatizando as 
dimensões instrumentais, utilitárias e econômicas da educação; 
d) A crítica, de orientação neomarxista, baseada numa análise da escola e 
da educação como instituições voltadas para a reprodução das estruturas 
da sociedade capitalista: o currículo reflete e reproduz esta estrutura; 
e) A pós estruturalista, que retoma e reformula algumas das análises da 
tradição crítica neomarxista, enfatizando o currículo como prática de 
significação. 

 
 

Estas tendências apontadas por Silva (2004) representam que até os anos 60 

podem ser evidenciadas pela racionalidade técnica de modo que a eficiência e a 

racionalidade científica, podem estar relacionadas ao processo ensino - 

aprendizagem, como forma de lidar com as adversidades da área. 
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A primeira vertente do currículo é a teoria tradicional diante do sistema 

educacional em que os objetivos ressaltam a eficiência nas aulas e nos exames 

relacionados às ocupações profissionais. Silva (2004) salienta que a teoria de Bobbit 

(1876-1956) propunha que as instituições escolares se tornassem tão eficientes 

quanto as empresas comerciais. É importante destacar que a teoria tradicional se 

manifesta como neutra, e os conhecimentos dominantes são reconhecidos como 

questões técnicas. Baseadas nas relações de trabalho, as escolas deveriam 

funcionar como as empresas comerciais e industriais, tendo uma organização 

eficiente, objetivando a formação do trabalhador, portanto, sendo conservadora, pois 

a proposta era atender as demandas estabelecidas pelo mercado. 

O currículo começa a ser visto como forma de organização e atividade 

burocrática, resumindo-se a uma questão técnica. Esta proposta consolida-se com 

Tyler, que aponta a necessidade de objetivos claros e definidos, pois o currículo 

“centra-se em questões de organização e desenvolvimento” (SILVA, 2004, p. 23).  

A segunda tendência do currículo está presente na Escola Nova. A mesma, 

permitiu, segundo Dewey e Tyler, que se estabelecesse uma Pedagogia que 

valorizasse o conhecimento científico e a pesquisa (GOODSON, 1995). 

A este respeito Silva (2004) observa que essa teoria, caracteriza-se pela 

organização e avaliação presente nos conteúdos e nas práticas curriculares 

desenvolvidas pelo professor, de forma que, as considera como um processo 

identificado como uma verdade absoluta diante das tradições do conhecimento para 

que o mesmo se ajuste ao sistema. 

Ele se modifica e se fortalece dentro de uma conjuntura que abarca toda uma 

sociedade, todo um momento histórico com toda a sua dinâmica, ele não atua 

isolado em uma instância e em outra, mas se dissemina por onde houver relação de 

poder de forma macro ou micro.  

A terceira tendência é a tecnicista, a qual gerou impacto no modelo 

educacional do Brasil a partir de 1960, há predomínio das leis reformistas 5540/68 

(ensino universitário) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – Lei 

5692/71 (ensino de 1º e 2º graus), consideradas como marcos históricos 

desenvolvidos pelos militares.  

De acordo com Kuenzer e Machado (1982), a oficialização da pedagogia 

tecnicista no Brasil deu-se no final da década de 1960, em que ocorria o monopólio 

do desenvolvimento econômico do capital, entendendo ser uma das possíveis 
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soluções diante da improdutividade do sistema escolar que apresentava altos 

índices de evasão e repetência, que impediam ou dificultavam o fomento econômico 

de forma mais sustentável como uma das soluções para a baixa produtividade do 

sistema escolar. 

A proposta de educação tecnicista norte-americana fundamentava-se na 

psicologia behaviorista, focada na mudança comportamental com base no 

positivismo. Na época da ditadura militar, o Brasil fez um Convênio com os Estados 

Unidos, o MEC-USAID (Ministério da Educação e Cultura-United States Agency for 

International Development), que conciliava a educação com o pensamento militar.  

Deste modo, com a aprovação da LDB - Lei 5692/71, o ensino serviu para 

implantar um modelo tecnicista em que os alunos raciocinassem de acordo com o 

sistema de produção capitalista, conforme podemos observar na afirmação de 

Saviani (2008, p. 382): 

 
Na pedagogia tecnicista o elemento principal passa a ser a organização 
racional dos meios, ocupando o professor e o aluno posição secundária, 
relegados que são à condição de executores de um processo cuja 
concepção, planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de 
especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos, imparciais. 

 
 

A organização do ensino na escola tecnicista estava direcionada as técnicas 

na formação de habilidades, atitudes e conhecimentos voltados ao mercado de 

trabalho para a valorização do sistema capitalista, produzindo assim indivíduos para 

este mercado. A aprendizagem era desenvolvida de modo a propiciar uma 

sequência lógica e psicológica.  

A este respeito Frigotto (1993, p.169): 

 
A visão tecnicista da educação responde duplamente a ótica 
economicista de educação veiculada pela teoria do capital humano e 
constitui-se, a nosso ver numa das formas de desqualificação do processo 
educativo escolar. Através da educação se prepara as pessoas para o 
mercado de trabalho, e estas por sua vez têm o seu conhecimento 
transformado como força de trabalho. Recebe-se uma formação técnica e 
deixa-se o lado humanista: é a produção do capital humano onde o trabalho 
torna-se uma forma alienadora da vida do trabalhador.  
 
 

A este respeito, Saviani (2000) considera que a pedagogia tecnicista costuma 

a ser utilitária, e o currículo dessa educação tem como proposta o ensino de 

conteúdos necessários para preparação do homem para o mercado de trabalho, em 

concordância com o modelo neoliberal.  
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A quarta tendência do currículo é a concepção crítica que envolve o contexto 

educacional brasileiro. Ela surgiu no século XX, especialmente na década de 60, em 

meio aos movimentos sociais e culturais que a caracterizam como uma reação ao 

pensamento moderno racional, positivista. Estabelece-se nessas questões, a crítica 

das teorias tradicionais, refutam a visão iluminista e a racionalidade técnica.  

Historicamente, a teoria crítica se torna interdisciplinar em que os teóricos 

marxistas evidenciam as mudanças sociais que foram defendidas pela Escola de 

Frankfurt, formado por um grupo de pesquisadores nesta cidade alemã, criando aí 

seu instituto de investigação e o órgão de divulgação de suas produções, a Revista 

de Pesquisa Social. Destacam-se entre seus membros, Max Horkheimer, Herbert 

Marcuse, Theodor Adorno, Walter Benjamin e Jürgen Habermas. 

A crítica à sociedade burguesa capitalista, desenvolvida a partir do 

materialismo histórico dialético, com fundamentos em Marx e Gramsci, dá 

sustentação crítica à escola como reprodutora da hegemonia dominante e das 

desigualdades sociais (SILVA, 2000). 

Silva (2000) descreve o pensamento de Foucault e de Saussurre dentro das 

teorias curriculares pós-críticas, já que reserva para as teorias críticas as 

abordagens de Bourdieu e Passeron (reprodução social e cultural) e de Bowles e 

Gintis (relações sociais de produção), podendo ser concebidas como reprodutoras 

da classe dominante, veiculadas por Saviani (2002) como crítico-reprodutivistas. 

Enquanto os modelos tradicionais se restringem ao como fazer o currículo, as 

teorias críticas colocam em questão os pressupostos dos presentes arranjos sociais 

e educacionais, desconfiando do status quo e responsabilizando-o pelas 

desigualdades e injustiças sociais.  

Para Saviani (2002, p. 39-40) especialmente na América Latina, se estas 

teorias “[...] tiveram o mérito de pôr em evidência o comprometimento da educação 

com os interesses dominantes, também é certo que contribuíram para disseminar 

entre os educadores um clima de pessimismo e de desânimo [...]” o que dificulta 

ainda mais a articulação dos sistemas de ensino com os esforços que vinham sendo 

desenvolvidos para a superação da marginalidade na região. 

No Brasil também se verificou uma reação à educação tradicional e tecnicista 

com Paulo Freire, um dos primeiros a desenvolver uma teorização pós colonialista 

sobre a educação e o currículo, especialmente em suas obras “Pedagogia do 
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oprimido” (2003) e “Ação cultural para a liberdade’ (2002) - as quais inspiraram a 

reconceitualização do currículo nos EUA na década de 1970,  

De acordo com a teoria desenvolvida por Apple (2006), o Currículo verifica‐se 

o processo de resistência, em que o educador propõe questionamentos alternativos, 

colocando em questão o modelo tecnicista, utilizado nas práticas educativas. Assim, 

a teoria crítica consiste em um conjunto mais amplo de abordagens, em uma 

tentativa de se pensar a relação entre cultura, formas de dominação e sociedade em 

uma abordagem analítica, política e cultural da cultura de massa capitalista.  

Apple (2006) desenvolve um trabalho significativo para a discussão sobre o 

Currículo no ambiente escolar nas relações entre a pedagogia e a crítica na 

educação e sociedade. Ele se insere como mediador nas relações sociais que, 

guiadas por determinados grupos de interesses, os quais dirimem o que é 

conhecimento. Desta forma, o currículo serve para estabelecer os valores 

relacionados às questões políticas econômicas e sociais, o que se torna 

imprescindível ser analisado na temática ambiental no Ensino Superior, denominada 

de Ambientalização Curricular. 

 

3.3 Ambientalização Curricular 

 

Farias (2008) entende que as políticas de currículo presentes nos debates 

relacionados ao contexto social e ambiental, demonstram que incorporação dos 

valores ambientais na sustentabilidade, nas instituições em que se estabeleceram 

diante do propósito relacionado e incorporados à formação em Educação ambiental 

no Ensino Superior 

O termo Ambientalização curricular proposto pela Rede ACES2 está vinculado 

à inserção da temática ambiental evidenciada através da sustentabilidade presente 

nas IES diante da problemática ambiental, incorporada nas discussões curriculares. 

(SÁENZ, 2014). 

                                                           
2 O projeto denominado “Programa de Ambientalização Curricular do Ensino Superior” (Rede ACES) 
foi criado em 2002 com a finalidade de elaborar metodologias de análises para avaliar o grau dessa 
ambientalização por meio de 11 universidades, sendo cinco européias “Universidad Autônoma de 
Barcelona e Universidad de Girona (Espanha), Universitá degli Studi Del Sannio (Itália), Universidade 
de Aveiro (Portugal); Technical University Hamburg- Harburg Technology (Alemanha)”e seis latino-
americanas: a Universidade Nacional de San Luis (Argentina), Universidade Nacional de Cuyo 
(Argentina), Universidade de Pinar del Rio (Cuba) Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 
Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Rio Claro e Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar)” (JUNYENT, GELI, ARBAT, 2003). 
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Junyent, Geli, Arbat (2003, p.29) caracterizam a Ambientalização como a 

apropriação das diversas dimensões do ambiente pelas organizações curriculares 

no Ensino Superior que consiste na “Incorporação pelos cursos de graduação e pós-

graduação das Unidades Universitárias de diferentes dimensões que são hoje 

trazidas pelo movimento ambientalista e por outros agentes sociais e que estão 

diretamente relacionadas com a temática ambiental (grifo nosso). 

Os pesquisadores chegaram a seguinte definição: 

 

[...] ambientalização curricular é um processo contínuo de produção cultural 

voltado à formação de profissionais comprometidos com a completa busca 

das melhores relações possíveis entre a sociedade e a natureza, atendendo 

aos valores da justiça, da solidariedade e da equidade, aplicando os 

princípios éticos universalmente reconhecidos e o respeito às diversidades 

(JUNYENT; GELI; ARBAT, 2003, p. 21). 

 

 

A questão central colocada pela Rede ACES relaciona-se a incorporação dos 

currículos do ensino superior da temática ambiental, e de práticas dela decorrentes. 

Desse modo, a Rede ACES definiu 10 (dez) características para que um curso fosse 

considerado ambientalizado, conforme podemos observar no Diagrama circular 

presente na figura 1: 

Figura 1 - Diagrama Circular das características de um currículo ambientalizado 

 
Fonte: OLIVEIRA JUNIOR et al. (2003, p. 41). 
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As dez categorias a saber: complexidade; ordem disciplinar: flexibilidade e 

permeabilidade; contextualização; considerar o sujeito na construção do 

conhecimento; incluir aspectos cognitivos e de ação das pessoas; coerência e 

reconstrução entre teoria e prática; orientação prospectiva de cenários alternativos; 

adequação metodológica; geração de espaços de reflexão e participação 

democrática e compromisso com a transformação das relações sociedade-natureza 

(JUNYENT; GELI; ARBAT, 2003), 

De acordo com Waszak (2017, p .27-28) os pesquisadores Carvalho; Silva, 

(2014) Ometto et al, (2014) sistematizaram os significados das categorias de 

ambientalização curricular, a fim de compreender e utilizá-los em suas pesquisas, 

assim, diferentes definições para esses indicadores foram produzidas: 

 
 • Compromisso para a transformação das relações sociedade-
natureza: Esse indicador está relacionado com a transformação dos 
contextos sociais e naturais, evidenciados por meio do compromisso 
assumido nos objetivos das ações, nos conceitos trabalhados, nas 
abordagens utilizadas e nos critérios avaliativos;  
• Complexidade: Essa característica está relacionada com a integração de 
conceitos e o modo de interpretar as relações encontradas, como, por 
exemplo, a relação entre as dimensões culturais, políticas e sociais que 
compõem o saber ambiental;  
• Ordem disciplinar: flexibilidade e permeabilidade: Diz respeito à 
participação integrada de profissionais diferentes em uma mesma 
componente curricular, às práticas interdisciplinares e transdisciplinares;  
• Contextualização local-global-local, global-local-global: Está presente 
na articulação dos contextos ambiental, social, político, econômico e 
cultural, de modo interligado ao ambiente onde a instituição se encontra 
(micro) e de amplitude social (macro);  
• Considerar o sujeito na construção do conhecimento: Relacionado 
com a participação ativa dos sujeitos que compõem a comunidade 
acadêmica, de modo a interpretar e refletir sobre as problemáticas atuais;   
• Considerar os aspectos cognitivos e afetivos, éticos e estéticos: Está 
presente em práticas que considerem a visão integral dos sujeitos, dos 
saberes que trazem consigo, das experiências que vão construir na etapa, 
considerando a individualidade e expressividade de cada um;  
• Coerência e reconstrução entre teoria e prática: Refere-se à 
complementaridade entre conhecimentos teóricos com situações práticas, 
capazes de serem vivenciadas;  
• Orientação de cenários alternativos (que respeitem as gerações 
futuras): Tal aspecto se articula, diretamente, com a construção da 
cidadania, com a reflexão crítica e com o compromisso para com as futuras 
gerações;  
• Adequação metodológica: Considera a realização de ações 
participativas, democráticas e reflexivas de todas as pessoas envolvidas, 
seja por meio de atividades de uma componente específica, da execução de 
um projeto, entre outros; 
 • Espaços de reflexão e participação democrática: Diz respeito aos 
espaços construídos dentro da instituição, os quais favoreçam a integração, 
a participação ativa dos sujeitos, bem como ações de pesquisa e 
intervenção, que proporcionem a formação crítica e emancipatória. 
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Para Oliveira e Freitas (2003), a Ambientalização deve possuir uma forte 

perspectiva interdisciplinar, centrada em aspectos conceituais, procedimentais, 

atitudinais e políticos, de modo a envolver aspectos cognitivos, afetivos e valorativos 

relativos à temática ambiental.  

As metodologias para a análise do grau de ambientalização representadas no 

diagrama circular, constituem a valorização da diversidade relacionada às 

diferenças e as semelhanças permitindo a incorporação dos valores presentes no 

contexto da temática ambiental no ensino superior (OLIVEIRA JUNIOR et al., 

2003). 

Os trabalhos de Junyent et al. (2002), Carvalho (2004) e Martínez et al. (2007) 

entendem que a temática ambiental nos currículos nos cursos de graduação 

necessita de uma maior inserção de ações nos projetos pedagógicos, além de 

iniciativas na ambientalização das universidades (PENAGOS, 2012). 

Desse modo, ambientalizar o ensino significa “inserir a dimensão 

socioambiental onde ela não existe ou está tratada de forma inadequada” 

(KITZMANN, 2007, p. 554) e que deve estar relacionada às mudanças estruturais e 

administrativas em todas as Instituições de Ensino Superior. Para esta autora, é 

necessário que: 

 
O processo de ambientalização esteja norteado em critérios e princípios 
definidos de forma clara e abrangente, assim como ser realizado de forma 
sistêmica, considerando tanto a reforma curricular quanto a institucional, de 
modo a garantir a sua adequada implementação (KITZMANN, 2007, p. 553-
554).  
 
 

Nesse sentido, além das mudanças curriculares, é preciso efetuar mudanças 

estruturais relacionadas à aprendizagem da temática ambiental, a partir da 

incorporação da “ambientalização” curricular no Brasil. Apesar dos debates sobre 

esta questão estarem se consolidando há vinte anos no país, pouco tem mudado no 

cotidiano das instituições de ensino superior (PAVESI, 2007). Defende-se que não 

se pode esperar que a Educação transforme o mundo e resolva todos os dilemas 

das sociedades ocidentais contemporâneas. 

A inserção da temática ambiental nos currículos universitários está 

caracterizada pelos princípios do Desenvolvimento Sustentável (DS) em três pilares: 

aspectos socioculturais, aspectos ecológicos e os aspectos econômicos para a 
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relação das gerações futuras e presentes relacionadas às dimensões processuais e 

políticas (PENAGOS, 2011). 

Pavesi e Freitas (2013) consideram a Ambientalização curricular o processo 

de interface entre a dimensão cultural e política e técnica da educação e do 

currículo. Carvalho e Toniol (2012) consideram o termo Ambientalização curricular 

relacionado ao conceito de educação ambiental face as práticas pedagógicas 

norteadas pelos estilos de vida voltados à vida, à comunidade ecológica, a formação 

ética, estética e moral de sujeitos e instituições. 

Deste modo, evidenciamos, a seguir, algumas pesquisas relacionadas com a 

temática ambiental e o currículo do ensino superior no Brasil. 

Araújo (2004) realizou estudo sobre a dimensão ambiental na formação de 

professores de ciências do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da 

Universidade de São Paulo (USP). O estudo revelou que mesmo de forma incipiente 

existem algumas iniciativas curriculares que possibilitam a inclusão da temática 

ambiental na formação dos licenciandos. 

Verdi e Pereira (2006) analisaram as relações entre educação ambiental e a 

formação de professores na Universidade Regional de Blumenau (FURB) em que 

foram avaliados os currículos de dez graduações (Ciências Biológicas, História, 

Letras, Química, Ciências da Religião, Artes, Educação Física, Pedagogia, Ciências 

Sociais e Matemática) nos cursos de formação de professores tendo como base as 

exigências do Programa Nacional de Educação Ambiental (PNEA). 

Pavesi e Freitas (2008) estudaram as perspectivas da ambientalização 

curricular no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 

(USP), por meio da análise das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Arquitetura e Urbanismo, das políticas institucionais e da experiência de um grupo 

de professores. A partir desse estudo as autoras puderam compreender dificuldades 

e possibilidades para a inserção dessa temática na formação dos futuros 

profissionais, no contexto daquele curso. 

Guerra (2015) ressalta que a inserção da educação ambiental no currículo 

deve evidenciar a busca de resolução dos dilemas referentes às questões 

ambientais de modo significativo na busca pela aprendizagem no contexto 

acadêmico.  
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Guerra e Figueiredo (2014, p.25) compreendem que no ambiente 

universitário, o processo de Ambientalização Curricular caracteriza-se por uma visão 

em três dimensões:  

 
a) currículo; b) pesquisa, extensão e gestão ambiental do campus 
(compromisso institucional centrado em uma política ambiental), que integre 
os diversos setores e atores sociais da comunidade universitária (gestores 
administrativos, pesquisadores, discentes, docentes, demais funcionários) e 
c) participação cidadã em espaços e processos democráticos, que 
ultrapassem os limites físicos do campus e estimulem práticas sustentáveis 
de caráter individual ou coletivo. 
 
 

Dias (2009) investigou em que medida o Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) contribui para as discussões 

e práticas acerca das questões ambientais. Os resultados alcançados representam, 

que a proposta curricular não está alinhada com as ações e práticas desenvolvidas, 

que a percepção dos sujeitos pesquisados tem influência nas ações realizadas nos 

campi pesquisados.  

Tavares (2009), desenvolveu uma pesquisa qualitativa com o objetivo de 

analisar a criação da disciplina de Educação Ambiental no curso de Ciências 

Biológicas de uma Instituição Federal de Ensino Superior (não citada pela autora) 

em que a maioria dos professores trabalha, predominantemente, a dimensão natural 

de meio ambiente, que suas concepções de educação ambiental recaem na 

abordagem naturalista. 

Rosalém e Baroli (2010) investigaram as 42 disciplinas obrigatórias da 

licenciatura em Pedagogia da Unicamp (SP) em oito categorias de ambientalização, 

concluíram que quase 80% dos programas de disciplinas não apresentam nenhum 

elemento que contemple a temática ambiental. 

Marcomin (2010) discutiu aspectos detectados ao longo de processos de 

formação em Educação Ambiental desenvolvidos na Universidade do Sul de Santa 

Catarina. Observou-se que foram levantadas as questões que dificultam a formação 

em Educação Ambiental nos diferentes cursos na Universidade. 

Constatou-se dentre outros aspectos, a falta de conhecimento acerca dos 

conceitos, objetivos e princípios da Educação Ambiental, assim como a dificuldade 

de inserção desta, à luz de seus aportes epistemológicos, filosóficos, éticos, 

estéticos e das dimensões econômicas, políticas, sociais, ambientais em que devem 
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ser agregados valores e habilidades que promovam a construção de sociedades 

responsáveis e sustentáveis. 

Barba (2011) realizou sua tese tendo como objetivo analisar a inserção da 

temática ambiental nos projetos pedagógicos dos cursos da Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR) campus de Porto Velho e, identificar quais temas ambientais têm 

sido priorizados pelos cursos. Observou-se que os cursos de Licenciatura e 

Bacharelado em Geografia e Biologia apresentam um grau maior de 

Ambientalização Curricular. Os resultados encontrados revelam que os cursos de 

graduação do campus de Porto Velho que estão ambientalizados ou em processo de 

ambientalização são: Ciências Sociais, Pedagogia e História, Geografia, Biologia, 

Química, Física, Engenharia Elétrica, Administração de Empresas, Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Medicina e Enfermagem. Pode-se 

constatar que os temas ambientais mais encontrados na pesquisa foram:  

 
Multiculturalismo ambiental, história e economia da Amazônia, organização 
e espacialidade, recursos hídricos, poluição, biodiversidade, energia, 
preservação ambiental, desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, 
saúde ambiental, justiça ambiental, gestão, análise e legislação ambiental 
(BARBA, 2011, p. 10). 
 

 
Barba (2011) considera que a inserção da temática ambiental deve incorporar 

os valores que devem contribuir à efetivação das práticas docentes relacionados ao 

processo de ambientalização curricular. E, observou que essa temática tem sido 

contemplada nos cursos de licenciatura da UNIR com foco nas questões regionais 

amazônicas. Em relação às características da rede ACES foram observadas: 

“compromisso com as transformações nas relações sociedade-natureza”; 

“complexidade”; “contextualização local-global-local, global-local-global”; “levar em 

conta o sujeito na construção do conhecimento” “considerar os aspectos cognitivos 

e afetivos, éticos e estéticos”.  

Kitzmann e Asmus (2012) caracterizam a ambientalização curricular como um 

caminho de inovação diante das intervenções dos temas socioambientais aos 

conteúdos e às práticas educativas voltadas a formação integral dos licenciandos no 

Ensino Superior de modo que deve ser estendida a todos os cursos.  

Pavesi e Freitas (2013) entende que os currículos sobre a ambientalização 

curricular no ensino superior ocorre pela interface entre a dimensão cultural, política 

e técnica da educação e do currículo a partir da análise das políticas públicas e 
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institucionais, e das concepções epistemológicas e metodológicas de docentes e 

coordenadores voltados à educação ambiental. Demonstram que a incorporação da 

questão ambiental de forma integrada demonstra que os currículos devem ter 

espaços privilegiados à inserção da temática ambiental. 

Alves (2014) teve como objetivo geral compreender o processo de 

ambientalização universitária da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Câmpus de Curitibanos (SC), visando ao aprimoramento das práticas pedagógicas 

dos professores e suas relações com a aprendizagem em que foram utilizadas as 

categorias da racionalidade ambiental, o que possibilitou compreender o campo do 

saber e poder no processo da ambientalização. 

Rink (2014) realizou pesquisa, visando investigar as concepções e práticas de 

ambientalização curricular podem ser evidenciadas nas dissertações e teses em 

Educação Ambiental voltadas para formação de professores e profissionais 

educadores ambientais. O estado da Arte teve uma seleção de 85 dissertações e 

teses dentro da temática de interesse, a partir de dados obtidos via Banco de Teses 

da Capes e Projeto “EArte”. A análise dos dados revela a disciplinarização da 

temática ambiental na formação inicial de professores e profissionais educadores 

ambientais em que se apontam os diversos obstáculos voltados ao processo de 

ambientalização curricular. A autora salienta que há um esforço da comunidade 

acadêmica brasileira em incorporar a dimensão ambiental na Educação Superior, 

porém, é necessário superar certa tendência a fragmentações e à disciplinarização 

da Educação Ambiental observada em boa parte da produção selecionada.  

Vilela (2014) buscou entender como acontece a incorporação da dimensão 

ambiental no curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) por meio das análises de narrativas de 6 

(seis) professoras. A autora destacou cinco temáticas principais: a) questão 

ambiental e seus múltiplos significados; b) as trajetórias pessoais de aproximação 

com o campo ambiental; c) a inserção da questão ambiental nas disciplinas do curso 

através de estratégias didáticas; d) a matriz curricular de difícil inserção da questão 

ambiental; a Universidade Federal Rural de Pernambuco e as oportunidades para a 

ambientalização institucional. Assim, a conclusão da autora é de que as tentativas 

de inclusão da temática ambiental no currículo estão diretamente relacionadas a 

uma vivência prévia dos sujeitos com questões ambientais. 
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Rosa (2015) teve como objetivo geral verificar a inserção de conteúdos de 

sustentabilidade nos cursos de licenciaturas da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná (UNIOSTE) no campus de Cascavel para compreender o processo de 

ambientalização curricular tendo como parâmetro as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) e a Rede de Ambientalização Curricular do Ensino Superior 

(ACES). Assim, as análises apontam para um caráter relacionado à uma frágil 

formação de professores em Educação Ambiental, embora ela seja permeada por 

um caráter interdisciplinar  

A operacionalização da Educação Ambiental enquanto estratégia institucional 

deve estar vinculada à uma formação voltada aos princípios sustentáveis atendendo 

o que estabelece a Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a 

Educação Ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental. Os 

princípios podem ser incorporados nos projetos pedagógicos por meio de disciplinas 

optativas ou obrigatórias relacionadas à temática ambiental no ensino, na pesquisa e 

na extensão. 

Silva (2015) discute o processo de Ambientalização Curricular na educação 

superior, definido como a internalização da preocupação ambiental no currículo da 

graduação, tomando a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(PUCRS) que analisou as disciplinas ambientalmente orientadas na formação 

acadêmica e profissional dos discentes.  

Os resultados indicaram que a existência de disciplinas ambientalmente 

orientadas, corresponde a uma das experiências concretas de ambientalização 

curricular da PUCRS, o que identificou a interação entre licenciandos de diferentes 

unidades acadêmicas nas disciplinas e visões de sustentabilidade. 

Vieira (2015) avaliou o processo de gestão ambiental e educação ambiental 

na visão dos licenciandos de licenciatura em Química e Pedagogia em três campi da 

UFSCar (São Carlos, Araras e Sorocaba). Os resultados das análises destacam que 

as questões relacionadas foram: a sustentabilidade e o desenvolvimento 

sustentável, a conservação do ambiente, a interferência das atividades humanas na 

natureza, a relação sociedade-natureza e o conhecimento ecológico tradicional 

referente a característica de contextualização global-local-global. 

Desse modo, a partir das pesquisas realizadas pode-se inferir que elas 

apontam questões ambientais diretamente relacionadas com a reflexão direcionadas 
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às práticas pedagógicas voltadas ao ensino da temática ambiental nas Escolas e 

Universidades. 

Silva (2016) buscou compreender o processo de Ambientalização Curricular 

nos cursos de Ciências Biológicas oferecidos pela Universidade Federal de Campina 

Grande/Paraíba, bem como identificar elementos das características da Red Aces 

que poderiam sugerir um processo de Ambientalização Curricular nesses cursos. A 

partir da análise da inserção da temática ambiental nos cursos investigados, 

considera que esses cursos têm incorporado elementos referentes à relação 

sociedade-natureza e do contexto do semiárido ou Caatinga. Dentre as temáticas 

presentes nos currículos dos cursos estudados, destacaram-se a sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável, a conservação do ambiente, a interferência das 

atividades humanas na natureza, a relação sociedade-natureza e o conhecimento 

ecológico tradicional. Para presença de aspectos referentes à característica de 

contextualização global-local-global, evidenciou as questões sobre educação para 

convivência no semiárido, a escassez da água e o conhecimento ecológico 

tradicional voltado para o contexto do semiárido.  

Waszak (2017) por meio da investigação em um curso de Licenciatura em 

Ciências da Natureza, ofertado pela Universidade Federal do PAMPA (UNIPAMPA), 

câmpus Uruguaiana, caracterizou e refletiu sobre o processo de ambientalização do 

currículo formativo de professores. Percebeu que, embora existisse a presença de 

todos os indicadores, ainda haviam limitações para as abordagens da temática 

ambiental. No entanto, identificou que esse curso, com sua perspectiva inovadora, 

vem se consolidando diante da sociedade, pela constante reflexão, promovida por 

sua comunidade acadêmica, sendo esse, um aspecto potencializador para 

pensarmos, refletirmos e problematizarmos o local que vem sendo ocupado pela 

temática ambiental. 
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4 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A presente seção traz a descrição do método e dos procedimentos de coleta 

e análise dos dados, as disciplinas que foram investigadas, assim como as 

categorias utilizadas para classificar as falas dos alunos e professores entrevistados. 

Torna-se importante atribuir relevância ao método, pois ele é a maneira pela qual a 

prática científica é exercida.  

 

4.1 Enfoque metodológico 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como teórica-descritiva, com uma abordagem 

qualitativa, descrita por Bogdan e Biklen (1994).  

Esta investigação caracteriza-se como “Estudo de caso”, que de acordo com 

Yin (2005) é uma metodologia de pesquisa que investiga as situações de um 

determinado fenômeno em situações de eventos contemporâneos, propicia suscitar 

discussões desconhecidas ou, até mesmo, não entendidas em um contexto mais 

amplo, no que tange aos envolvidos no processo. 

A partir do uso dessa abordagem metodológica, caracterizou-se o contexto 

ontológico relacionado com a realidade, o pressuposto epistemológico imerso no 

contexto de interação da pesquisa, assumindo a parte integrante da pesquisa. Por 

sua vez, como pressuposto axiológico, compreende-se que o pesquisador assume 

os seus valores que fazem parte do processo de produção do conhecimento. E, 

ainda como pressuposto metodológico, entende-se que os conceitos e categorias 

emergentes são tomados de forma indutiva ao longo de todo o processo de 

investigação no qual os múltiplos fatores se influenciam mutuamente, privilegiando a 

análise em profundidade na sua relação com o contexto (YIN, 2005). 

 

4.2 Procedimentos da Coleta e da Análise dos Dados 

 

Para a realização da coleta de dados, escolheu-se o Curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Rondônia, campus de Ariquemes. 

Os procedimentos para a coleta de dados ocorreram por meio de Análise 

Documental do projeto pedagógico, planos de cursos das disciplinas e a realização 
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de entrevistas com os coordenadores e professores e alunos do curso de Ciências 

Biológicas – Licenciatura do IFRO de Ariquemes/RO.  

Inicialmente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica por meio de livros, anais, 

artigos de revistas, e outros textos que tratam a respeito da Educação ambiental, 

dos temas e complicações ambientais, do currículo e da ambientalização curricular. 

A pesquisa teórica ocorreu por meio de leituras e fichamentos de artigos e obras de 

Educação Ambiental crítica com a finalidade da elaboração do referencial teórico.  

No decorrer das leituras bibliográficas pode-se entender os elementos que 

possibilitam compreender a Educação Ambiental no seu contexto histórico, as 

características e definições, além de investigar os conflitos socioambientais, 

sustentabilidade, justiça social, o uso dos bens ambientais. O estudo bibliográfico 

desempenhou extrema importância para a teorização da pesquisa focalizada em 

questões práticas da Educação Ambiental no Ensino Superior.  

Na pesquisa documental realizou-se análises do Projeto Pedagógico de 

Curso de Ciências Biológicas do IFRO, bem como as Análises dos Planos de Curso 

das disciplinas que trabalham com a temática ambiental. Sendo essa etapa 

fundamental para caracterização e compreensão específica do processo de 

ambientalização curricular, já que os materiais selecionados tiveram como finalidade 

a elaboração das análises do projeto pedagógico e dos planos das disciplinas dos 

professores. 

Em relação à pesquisa descritiva, fez-se entrevistas com os professores que 

trabalham com a temática ambiental das seguintes disciplinas: 

Quadro 1 – Professores e a relação das disciplinas com a temática ambiental 
 

Professor Disciplinas que possuem relação com a temática ambiental 

Professor 1  - Geologia 

Professor 2 - Bioética 
- Ecologia das comunidades,  
- Ecologia das Populações 
- Educação Ambiental 

Professor 3 - Metodologia do Ensino da Biologia 

Fonte: Coleta de Dados, 2017 

 

Além destas entrevistas, efetuou-se outras com alguns professores com a 

finalidade de investigar a interdisciplinaridade no curso de Ciências Biológicas com a 

temática ambiental: 
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Quadro 2 – Professores e as disciplinas com abordagem interdisciplinar 

 

Professor Disciplinas que utilizam abordagem interdisciplinar 

Professor 4 - Filosofia da Educação e Ética Profissional 

Professor 5 - Didática 

Professor 6 - Filosofia e História da Biologia 

Fonte: Coleta de Dados, 2017 

 

A escolha por estes professores deu-se em virtude de constar nos Planos de 

Aula referências à Temática Ambiental. Do mesmo modo realizou-se entrevista com 

15 licenciandos concluintes (8º Período) do Curso de Ciências Biológicas do IFRO, 

objetivando saber a respeito de como a temática ambiental havia sido trabalhada no 

Curso. 

Do mesmo modo, foram entrevistados 15 licenciandos do 8º período do curso 

de Ciências Biológicas do IFRO.Para a escolha dos alunos a serem entrevistados 

levou-se em consideração por estarem concluindo o curso, o que permite uma 

melhor exposição das experiências vividas na instituição.   

A metodologia utilizada para a análise dos dados consiste na “Análise de 

Conteúdo” proposta por Bardin (2011, p.42) que define como objetivo da análise de 

conteúdo: 

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens  
 
 

A Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2011) para tratamento dos dados 

coletados consistiu em pré-análise, a exploração do material e, por fim, o tratamento 

dos resultados através de inferência e interpretação.  

Utilizou-se os critérios de categorização com a finalidade da escolha das 

categorias nas unidades de contexto. As unidades de registro, os parágrafos de 

cada entrevista, assim como textos de documentos, ou anotações de diários de 

campo.  

Dentre as modalidades de análise de conteúdo, optou-se pela análise 

temática, que consiste em “descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o objeto 

analisado” (MINAYO, 2008, p. 316), uma vez que objetivamos descobrir a presença 
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da temática ambiental nos documentos institucionais, que demonstrem como a 

Educação Ambiental vem sendo implementada pelo curso de Ciências Biológicas – 

Licenciatura do IFRO de Ariquemes/RO.  

Os temas selecionados para análise encontram-se agrupados em três 

categorias:  

a) a temática ambiental inserida no contexto Institucional;  

b) a temática ambiental no curso; 

c) a temática na percepção dos sujeitos pesquisados. Como os sujeitos 

pesquisados concebem a Educação Ambiental? 
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5 A TEMÁTICA AMBIENTAL NO CURSO DE BIOLOGIA DO IFRO, CAMPUS 

ARIQUEMES: RESULTADOS E ANÁLISES 

 

O objetivo desta seção é apresentar os dados coletados, bem como os 

resultados das análises realizadas. Reforça-se que esta pesquisa teve como 

questão norteadora a seguinte premissa: O curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas do IFRO de Ariquemes/RO tem trabalhado a temática ambiental em seu 

currículo? Para tanto, averiguou-se o documento maior do IFRO: o Plano de 

Desenvolvimento Institucional e também, o Projeto Político Curricular (PPC) do 

curso.  

 

5.1 Histórico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Rondônia - IFRO 

 

Historicamente, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica teve início em 1909, quando houve a criação de 19 escolas de 

Aprendizes e Artífices. Esta criação ocorreu na gestão do Presidente da república, 

Nilo Peçanha. Contudo, ao longo dos anos, os estabelecimentos de ensino federais 

receberam múltiplas nomenclaturas subsequentes: Escolas de Aprendizes e 

Artífices (EAA – 1909), Liceus Profissionais (LP – 1937), Escolas Industriais e 

Técnicas (EIT – 1942), Escolas Técnicas (ET – 1959), Centros Federais de 

Educação Tecnológica (CFETs – 1978) e Institutos Federais de Educação Científica 

e Tecnológica (IFETs, 2008) (GIANEZINI, 2011).  

De acordo com Kuenzer (2001), essas Escolas tinham como objetivo 

proporcionar uma formação a todos os alunos advindos de classes menos 

privilegiadas, como os pobres e marginalizados que não tinham um emprego desde 

o período da escravidão. 

No período de 1920 a 1930, o Brasil passou por um desenvolvimento 

industrial cuja preocupação era a de formar operários especializados para a 

efetivação da formação de mão de obra especializada, nas instituições dedicadas ao 

ensino técnico. Surgem, assim, as Escolas de Aprendizes e Artífices que se fizeram 

necessárias para o desenvolvimento da aprendizagem para a construção dos 

saberes relacionados à preparação naquela época para o mercado de trabalho. 

Os Liceus Industriais se destacam por volta de 1940, e em 1942 surgem as 

Escolas Industriais e Técnicas. Por sua vez, em 1959 houve um reconhecimento das 
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Escolas Técnicas Federais (ETFs) no contexto da Lei nº 3.552/1959 que se 

estabelecem com uma personalidade jurídica como autonomia didática voltada às 

questões administrativas, técnica e financeira (BRASIL, 1959). 

O objetivo dessas escolas era o de atender às demandas do mercado cada 

vez mais globalizado, com qualificação da mão de obra, tornando-os mais 

sofisticados e competentes. A partir da era Vargas, as instituições de ensino se 

efetivaram, cuja finalidade era a de acolhimento do processo de filantropia cujo foco 

estava centrado na preparação profissional para o trabalho daqueles que saiam do 

campo e iam para as grandes cidades.  

Ao longo do século XX, a formação dos trabalhadores era exigida pela 

indústria diante do sistema capitalista cuja demanda aumentou sensivelmente. Deste 

modo, nos anos de 1978, a lei 6545 criou os Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFETs) incorporada pelas três Escolas Técnicas Federais (Paraná, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro). Os cursos técnicos eram de Engenharia Industrial, 

tecnológicos e licenciaturas voltadas para a formação de professores do ensino 

técnico e para os cursos de Tecnólogos.  

Além do Ensino, os CEFETs assumiram uma tarefa primordial, a de promover 

atividades de extensão e de pós-graduação lato sensu bem como em realizar 

pesquisas na área técnico-industrial. Com o passar do tempo, essas instituições 

passaram a oferecer também a pós-graduação stricto sensu nos níveis mestrado e 

doutorado (FRIGOTTO, 2005). 

No início da década de 1990, houve várias reformas educacionais que 

ocorreram, sobretudo nas Escolas Técnicas Federais e nas Escolas Agrotécnicas 

Federais que foram reorganizadas em CEFETs. Isso se deu por meio da Lei 8.948, 

de 08 de dezembro de 1994 a qual instituiu o Sistema Nacional de Educação 

Tecnológica. A importância dos CEFETS está relacionada ao desenvolvimento dos 

cursos em todos os níveis, considerando de graduação e de pós-graduação, além 

de estabelecer a formação de professores para as disciplinas científicas e 

tecnológicas relacionadas ao ensino médio. 

Com o decreto federal no 2.406, de 27 de novembro de 1997, que 

regulamentou a lei nº 8.948, que atribuiu entre os objetivos estabelecidos para os 

CEFETs, “ministrar cursos de formação de professores e especialistas, bem como 

programas especiais de formação pedagógica, para as disciplinas de educação 

científica e tecnológica” (BRASIL, MEC, Dec. 2.406/97, p. 2). 
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Lima Filho (2006) compreende que outro fato histórico envolvendo os 

Institutos Federais, ocorreu em outubro de 2004, em Brasília, o “Seminário Nacional 

CEFET” e Universidade Tecnológica, realizado pelos CEFETs do Paraná, Minas 

Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. Este Encontro, fundamentou-se no debate sobre a 

transformação dos CEFETs em Universidades Tecnológicas. 

Por meio da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008 criou-se a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e consequentemente os  

Institutos Federais cujo objetivo se caracteriza como instituições de educação 

básica, profissional e superior, e são constituídas por um conjunto de campus 

organizados e sedimentados em várias regiões do país, com a finalidade de 

promover a sustentabilidade ambiental, além de serem trabalhados os processos 

produtivos, sociais culturais e educacionais. Assim, no período de 1909 a 2002 o 

Brasil construiu 140 escolas técnicas. Entre os anos de 2003 a 2010 inaugurou-se 

214 novas unidades previstas após o lançamento do Plano de Expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional (BRASIL, MEC/SETEC, 2008). 

A respeito dos Institutos, Pacheco, Pereira e Sobrinho (2010, p. 79) salientam: 

 
Os Institutos nascem, assim, pelo menos no seu formato jurídico-
institucional, procurando distinguir-se da universidade clássica (embora nela 
se inspirem), assumindo uma forma híbrida entre Universidade e CEFET e 
representando, por isso mesmo, uma desafiadora novidade para a 
educação brasileira. São instituições de educação superior, mas também de 
educação básica, e, principalmente, profissional, pluricurriculares e 
multicampi; terão na formação profissional, nas práticas científicas e 
tecnológicas e na inserção territorial os principais aspectos definidores de 
sua existência. Traços que as aproximam e, ao mesmo tempo, as 
distanciam das universidades.  

 
 

No estado de Rondônia, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia (IFRO) surgiu como um resultado da integração da Escola 

Técnica Federal de Rondônia (à época em processo de implantação com Unidades 

em Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes e Vilhena) e da Escola Agrotécnica Federal 

de Colorado do Oeste. Estes Institutos, criados pela Lei n. 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008 e atualmente, possui 9 (nove) campi com a atuação no ensino 

presencial e de Educação a Distância para atender a Graduação e a Pós-

Graduação.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) afirma que:  
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Os cursos FIC têm como finalidade a inserção produtiva e exitosa de 
trabalhadores, independente do nível de escolaridade, no mundo do 
conhecimento e do trabalho. Visam promover a formação inicial e 
continuada técnica, tecnológica e científica, em atendimento às demandas 
de mercado e setores produtivos, em consonância com a realidade local, 
regional e nacional (IFRO, 2014, p. 93).’ 

 
 

Os Institutos Federais, enquanto aparelho estatal produtor e reprodutor 

ideológico, fazem parte de um sistema em que o conhecimento científico está 

fortemente atrelado ao treinamento e capacitação para a produção capitalista, ou 

seja, especializa as pessoas em determinada área de trabalho, produzindo desta 

forma mão-de-obra qualificada.  

O IFRO vem adotando uma política de implantação de um sistema integrado 

de educação a distância relacionada a um potencial relacionado ao desenvolvimento 

do conhecimento. Possui uma autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 

didático-pedagógica e disciplinar, equiparado às Universidades Federais e está 

vinculado ao Ministério da Educação (MEC). Ele tem como missão, “o de promover a 

educação científica e tecnológica de excelência no Estado de Rondônia voltada à 

formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento e a sustentabilidade 

da sociedade” (IFRO, 2014, p. 28).  

Nos termos da Lei nº 11.741/2008, o IFRO, possui a prerrogativa de atuar na 

educação básica e superior, em diferentes níveis e modalidades do ensino, atuando 

em diversos eixos tecnológicos e áreas de conhecimentos, incorpora o ensino, a 

pesquisa e a extensão na área de ciência e tecnologia, e possui como valores, o de 

estabelecer um compromisso ético com a responsabilidade social, o respeito à 

diversidade, à transparência, a determinação em suas ações observados os 

preceitos básicos de cidadania e humanismo, respeito à ética, à solidariedade, à 

cultura e à inovação relacionada à sustentabilidade social e ambiental (IFRO,2014). 

Desenvolve programas de pesquisa e extensão voltados para a produção 

cultural, empreendedorismo, cooperativismo, inovação e transferência de 

tecnologias com ênfase no desenvolvimento da sociedade regional e na preservação 

do meio ambiente.  

No campo do Ensino, o IFRO atua na oferta de educação presencial e a 

Distância (EaD). No ensino básico, oferta cursos técnicos profissionalizantes, 

integrados ao ensino médio e cursos subsequentes a este; no Ensino Superior atua 

na oferta de cursos presenciais de graduação nas áreas tecnológicas, licenciaturas e 
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bacharelado. Na modalidade EaD, destaca-se a oferta de cursos de Formação inicial 

e continuada, técnicos profissionalizantes e de Especialização Lato Sensu com a 

finalidade de capacitar, aperfeiçoar, especializar e atualizar profissionais em todos 

os níveis de escolaridade.  

O Instituto investe em programas e parcerias para a oferta de mestrado e 

doutorado, bem como de formação inicial e continuada de trabalhadores, estes, 

especialmente através das escolas de governo na modalidade de Educação a 

Distância. Na busca de inovações tecnológicas e difusão de conhecimentos 

científicos, o Instituto, promove pesquisas básicas e aplicadas, apresenta seus 

resultados em congressos e eventos do gênero, bem como os publica em periódicos 

e revistas, especialmente em meio eletrônico. Na extensão em conformidade com os 

princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica e em articulação com 

o mundo do trabalho e os segmentos sociais, o Instituto atua fortemente na oferta de 

cursos do catálogo Nacional de Cursos da Rede E-TEC, considera as 

potencialidades dos Arranjos Produtivos Locais, com especial atenção às 

localidades afastadas dos centros urbanos (IFRO,2014). 

 

5.2 O curso de Biologia do IFRO, câmpus de Ariquemes/RO 

 

A cidade de Ariquemes, em que está localizado o câmpus do IFRO, foi 

emancipada politicamente pela Lei Federal 6.448, de 11 de outubro de 1977. É a 

terceira maior cidade do estado e possui área de 4.426,56 km², representando 

1,86% do estado e 0,11% da Região Norte. Em termos geográficos, esse município 

está inserido no Território Rural Vale do Jamari, que abrange uma área de 32.141,20 

km², constituído por 09 municípios. 

O nome dado ao município de Ariquemes é uma homenagem ao povo 

indígena da etnia Arikeme, cujos habitantes originais pertencem ao tronco linguístico 

tupi, família arikem. Ariquemes é o maior em produção agropecuária e arrecadação 

de ICMS deste território. A economia do município se baseia na produção de gado, 

de lavouras (milho, cacau, frutas tropicais) e na criação de peixe, se destacando 

como grande produtor de peixe no estado e na Região Norte. 

A sede do câmpus Ariquemes, está localizada à Rodovia RO 257, km 9, 

sentido Machadinho do Oeste, zona rural do município de Ariquemes (RO), onde 

funcionava a antiga Escola Média de Agropecuária da CEPLAC-EMARC: 
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Figura 2 – Vista do câmpus do IFRO em Ariquemes 

 

 

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=ifro+ariquemes+fotos&tbm 

As atividades do câmpus de Ariquemes do IFRO iniciaram-se em janeiro de 

2010 com oferta de três Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, na 

modalidade presencial: Agropecuária e Alimentos (duração de 3 anos, em turno 

integral) e Informática (duração de 4 anos, nos turnos matutino e vespertino). Em 

seguida, iniciaram-se atividades do Curso Técnico subsequente em Aquicultura, com 

duração de dois anos e aulas no turno vespertino. Ao todo, ofertou-se 240 vagas 

para os quatro cursos. 

Devido à escassez de professores da área de Biologia em Rondônia, o curso 

de Licenciatura Biologia começou no segundo semestre de 2011, cujo ingresso 

ocorre por meio da aprovação dos candidatos por meio de vestibular e por meio de 

transferência, expedida por outra unidade de ensino, do mesmo modo pública e que 

também ofereça a educação profissional, científica e tecnológica. O currículo do 

curso tem a finalidade de atender as competências que estão fixadas pelo IFRO com 

a participação da comunidade escolar. Nesse caso, as disciplinas devem estar 

articuladas entre si, com uma sequência lógica relacionada à flexibilização e 

identificada pela realidade regional em que se torna presente o processo formativo. 

Assim, evidenciam-se os projetos, os planos e as orientações relacionadas com os 

princípios do trabalho educativo relacionado à formação global, à aprendizagem 
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significativa diante das interações dialógicas e das intervenções no processo de 

formação. 

Quadro 3 – Caracterização do Curso de Biologia 
 

a) Nome: Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; 
 b) Modalidade: Licenciatura; 
 c) Área de Conhecimento a que pertence: Educação; 
 d) Habilitação: Licenciado em Ciências Biológicas; 
 e) Carga Horária: 3.338 horas; 
 f) Requisitos de Acesso/Forma de Ingresso: Vestibular; 
 g) Distribuição de Vagas: 40 vagas anuais; 
 h) Turno de Funcionamento: Noturno; 
 i) Campus de Funcionamento: Ariquemes; 
 j) Regime de Matrícula: Semestral; 
 k) Prazo de Integralização do Curso: No mínimo 8 e no máximo 16 semestres. 

Fonte: IFRO, 2012. 

Os licenciados devem dispor de habilidades relacionadas ao ensino e a 

aprendizagem visando preparar os cidadãos que possam atuar na sociedade:  

 

O licenciado deverá dispor de habilidades de ensino e aprendizagem 
para preparar profissionais/cidadãos competentes para atuar na sociedade 
e no mundo do trabalho, de forma comprometida com o desenvolvimento da 
sociedade e em condições de justiça social e sustentabilidade (IFRO, 
2012, p.18, grifo nosso) 

 
 

O curso possui como objetivo o de formar Professores para atuar na 

Educação Básica, obedecendo ao conjunto de princípios, fundamentos e 

procedimentos estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares para os Cursos de 

Licenciatura em Ciências Biológicas (IFRO, 2012, p. 17): 

Os objetivos específicos são assim definidos: 

 
a) Oferecer, ao longo do processo de formação, atividades de 
aprendizagem que levem o futuro professor à vivência de situações que 
facilitarão a associação entre o conhecimento construído e a prática 
profissional;  
b) Preparar profissionais para a prática pedagógica contextualizada e 
significativa no ensino fundamental (Ciências) e no ensino médio (Biologia);  
c) Realizar atividades que envolvem produção de textos, práticas 
laboratoriais, práticas de ensino, modelos explicativos e projetos de 
investigação, relacionados com a atuação docente e com a aplicabilidade 
dos conhecimentos científicos e tecnológicos na compreensão do mundo 
natural e das relações sociais;  
d) Usar e desenvolver o saber científico e tecnológico (particularmente 
alguns conteúdos básicos que funcionam como parâmetros de abordagem 
da realidade e como instrumentos para entender e resolver as questões 
problemáticas da vida cotidiana), com ênfase nas questões éticas relativas 
ao ambiente natural, à biodiversidade e à domesticação e manipulação 
genética das diversas formas de vida (IFRO, 2012, p. 17). 
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O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura em Ciências Biológicas 

atende as determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 

9.394/1996 foi elaborado a partir das Diretrizes Curriculares definidas pela 

Resolução 1/2002 do Conselho Nacional de Educação (CNE), estabelecidas pela 

Resolução CNE/CES 7 de 2002 a qual se integra pelas Diretrizes da Licenciatura em 

Ciências Biológicas, e que integra o Parecer 1301/2001 com a seguinte matriz 

curricular: 

Quadro 4 – Matriz Curricular do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 
IFRO — Câmpus Ariquemes 
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1
º 

Química Geral NBQGER  3 40 20 60 50 

Informática Básica NBINFB  3 20 40 60 50 

Português Instrumental NBPOIN  4 40 40 80 66 

Metodologia do Trabalho Científico NBMTC  3 30 30 60 50 

História da Educação NPHIED  2 40 0 40 33 

Biologia Geral NEBIOG  3 60 0 60 50 

Filosofia e História da Biologia NEFHB  2 40 0 40 33 

Subtotal   20 270 130 400 332 

2
º 

Fundamentos da Física NBFFIS  3 40 20 60 50 

Química Orgânica NBQORG  3 40 20 60 50 

Fundamentos da Matemática NBFMAT  3 30 30 60 50 

Educação Ambiental NPEDAM  3 30 30 60 50 

Sociologia da Educação NPSOED  2 40 0 40 33 

Biologia Celular NEBICL  3 40 20 60 50 

Ecologia de Populações NEECPO  3 40 20 60 50 

Subtotal   20 260 140 400 333 

3
º 

Didática Geral NPPSED  4 40 40 80 66 

Histologia NEHIST NEBICL 3 30 30 60 50 

Bioquímica NEBIOQ  4 40 40 80 66 

Zoologia dos Invertebrados I NEZINI  3 40 20 60 50 

Ecologia de Comunidades e 
Ecossistemas 

NEECCE NEECPO 3 40 20 60 50 

Bioestatística NEBEST  3 40 20 60 50 

Subtotal   20 230 170 400 332 

4
º 

Psicologia da Educação NPDTGR  4 60 20 80 66 

Metodologia do Ensino de Ciências I NPMECI  4 30 50 80 66 

Embriologia NEEMBR NEBICL 3 60 0 60 50 

Genética Básica NEGBAS  3 40 20 60 50 

Anatomia e Morfologia Vegetal NEAMVG  3 40 20 60 50 

Zoologia dos Invertebrados II NEZINII NEZINI 3 40 20 60 50 

Subtotal   20 270 130 400 332 
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Continuação 
5
º 

Metodologia do Ensino de Ciências II NPMECII NPMECI 4 30 50 80 66 

Políticas Públicas e Legislação 
Educacional 

NPPPLE  2 20 20 40 33 

Filosofia da Educação e Ética Profissional NPFEEP  2 40 0 40 33 

Biofísica NEBIOF  3 40 20 60 50 

Genética de Populações NEGPOP NEGBAS 3 40 20 60 50 

Fisiologia Vegetal NEFIVEG NEAMVG 3 40 20 60 50 

Zoologia de Vertebrados I NEZVRI NEZINII 3 40 20 60 50 

Subtotal   20 250 150 400 332 

 

        

6
º 

Metodologia do Ensino de Biologia I NPMEBI NPMECII 3 30 30 60 50 

Oficina de Material Pedagógico NPOFMP  3 0 60 60 50 

Zoologia de Vertebrados II NEZVRII NEZVRI 3 40 20 60 50 

Microbiologia NEMICR 
NEBICL 
NEBIOQ 

3 40 20 60 50 

Biologia e Sistemática Vegetal I NEBSVI  3 40 20 60 50 

Evolução NEEVOL  2 40 0 40 33 

Geologia NEGEOL  3 40 20 60 50 

Subtotal   20 230 170 400 333 

7
º 

Metodologia do Ensino de Biologia II NPMEBII NPMEBI 3 30 30 60 50 

Informática Aplicada ao Ensino de 
Biologia 

NPINEB  3 20 40 60 50 

Parasitologia NEPAST  3 40 20 60 50 

Sistemática e Taxonomia Filogenética NESTFL  3 40 20 60 50 

Anatomia 
Animais 

e Fisiologia Comparada d
o
s 

NEAFCA 
NEZVRI 
NEZVRII 

3 40 20 60 50 

Biologia e Sistemática Vegetal II NEBSVII NEBSVI 3 40 20 60 50 

Bioética NEBIET  2 40 0 40 33 

Subtotal   20 250 150 400 333 

8
º 

Metodologia do Ensino em EJA NPMEJA  3 30 30 60 50 

Educação Inclusiva NPEDIN  3 30 30 60 50 

Libras NPLIBR  4 30 50 80 66 

Paleontologia NEPALT  3 40 20 60 50 

Anatomia e Fisiologia Humana NEAFIH  4 40 40 80 66 

Imunologia NEIMUN NEBICL 3 40 20 60 50 

Subtotal   20 210 190 400 332 

N
. 
C

o
m

p
. Estágio Supervisionado    0 480 480 400 

Trabalho de Conclusão de Curso    0 96 96 80 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais    0 240 240 200 

Subtotal    0 816 816 680 

Fonte: PPC IFRO (p.23-24) 

 

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) evidencia um currículo voltado para a 

formação de professores conforme o PPC (2012, p. 22): 
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O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas tem seu currículo 
estruturado no regime semestral. É constituído por oito semestres, com 
carga horária de 3.338 horas, organizados em disciplinas que se distribuem 
por núcleos: a) Núcleo de conteúdos básicos (NB), que fornecem o 
embasamento teórico necessário para o desenvolvimento do aprendizado; 
b) Núcleo de conteúdos profissionais/pedagógicos (NP), destinados à 
abrangência das especificidades da licenciatura, que contém grandes áreas 
caracterizadoras do campo profissional e integra as subáreas de 
conhecimento que identificam atribuições, deveres e responsabilidades; e c) 
Núcleo de conteúdos específicos (NE), com vistas a contribuir para o 
aperfeiçoamento da habilitação profissional do formando e atender às 
peculiaridades locais e regionais, caracterizando um projeto institucional 
com identidade própria.  
 
 

O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas possui um currículo 

estruturado de forma semestral constituído por oito semestres, organizado em 

disciplinas que se distribuem por núcleos:  

 
a) Núcleo de conteúdos básicos (NB), que fornecem o embasamento teórico 
necessário para o desenvolvimento do aprendizado; b) Núcleo de 
conteúdos profissionais/pedagógicos (NP), destinados à abrangência das 
especificidades da licenciatura, que contém grandes áreas caracterizadoras 
do campo profissional e integra as subáreas de conhecimento que 
identificam atribuições, deveres e responsabilidades; e c) Núcleo 
de conteúdos específicos (NE), com vistas a contribuir para o 
aperfeiçoamento da habilitação profissional do formando e atender às 
peculiaridades locais e regionais, caracterizando um projeto institucional 
com identidade própria. Há ainda o núcleo complementar, que se constitui 
de atividades acadêmico científico-culturais, estágio supervisionado e TCC. 
 
 

Em relação a estes três núcleos pode-se caracterizar a distribuição das 

disciplinas por núcleos com a seguinte caracterização: 

 

Quadro 5 – Distribuição das disciplinas por Núcleos  

 

Síntese da Carga Horária 
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 Núcleo Básico (10,96%) 22 240 200 440 366 

Núcleo Pedagógico (24,32%) 49 500 480 980 812 

Núcleo Específico (44,33%) 89 1.230 550 1.780 1.480 

Núcleo Complementar (20,37%) 0 0 816 816 680 

Carga Horária Total 160 1.970 2.046 4.016 3.338 

Fonte: IFRO, 2012, p. 24. 
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5.3 A Temática ambiental no Curso de Ciências Biológicas 
 

O Parecer nº 1.301/2001, ao tratar dos conhecimentos básicos que devem 

constar no currículo da formação de ciências biológicas, menciona:  

 
Os conteúdos básicos deverão englobar conhecimentos biológicos, 
das áreas das ciências exatas, da terra e humanas, tendo a evolução 
como eixo integrador. E considera como conteúdo básico: 
ECOLOGIA: Relações entre os seres vivos e destes com o ambiente 
ao longo do tempo geológico. Conhecimento da dinâmica das 
populações, comunidades e ecossistemas, da conservação e manejo 
da fauna e flora e da relação saúde, educação e ambiente (IFRO, 
2012, p. 5-6). 

 
 

Ao tratar da relação educação e ambiente, o Parecer menciona como parte do 

conteúdo básico Ecologia. De acordo com Santiago (2012, p. 45) “A ciência forjada 

desde o século XIX como Ecologia, iniciou-se pela agregação interdisciplinar de 

áreas que buscavam compreender as relações entre os seres vivos e destes com o 

meio abiótico”.  

O autor entende a importância da Ecologia para o estudo da Educação 

ambiental, ao afirmar:    

 
Desta forma, sem um Ensino de Ecologia de qualidade, a Educação 
ambiental corre o risco de transformar-se em um “adestramento 
ambientalista”, uma vez que os envolvidos não teriam clareza sobre 
questões ambientais que constituem os objetivos centrais da Educação 
Ambiental (SANTIAGO, 2012, p. 69). 

 
 

A relação entre Ecologia e Educação Ambiental se estabelece como uma 

prática pedagógica que procura incutir no educando uma consciência crítica sobre a 

problemática ambiental, para que possa ter a capacidade de captar a gênese e a 

evolução da mesma, com vista a minimizá-la. 

Na organização do currículo do curso de Biologia do IFRO de Ariquemes/RO 

a temática ambiental está contemplada nas disciplinas de: 

a) Bioética (Ne1), 

b) Ecologia de Comunidades e Ecossistemas (Ne1), 

c) Ecologia de Populações (Ne1),  

d) Educação Ambiental (Np2),  

e) Filosofia da Educação e Ética Profissional (Np2)  

f) Geologia (Ne1),  
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g) Metodologia do Ensino de Biologia I (Np2), 

h) Metodologia do Ensino de Biologia II (Np2). 

  

As disciplinas que trabalham com o Núcleo Pedagógico no Curso de Ciências 

Biológicas do IFRO de Ariquemes/RO viabilizam objetivos e formas metodológicas e 

organizativas das práticas educativas ambientais. A partir disso, pode-se 

compreender a relevância da diversidade de conteúdos para o entendimento da 

problemática socioambiental, tendo em vista que “o conhecimento teórico é 

ferramenta indispensável para a compreensão e transformação da realidade” 

(LIBÂNEO, 2007, p.48)  

A disciplina de Bioética com 40h de carga horária é oferecida no 7º período do 

curso e tem como objetivo geral: 

 
Analisar e discutir questões originadas da relação entre a sociedade e o 
meio ambiente, identificando as possibilidades e limites nos espaços 
educacionais formais, informais e não-formais para a Educação em Ética e 
seu compromisso social (IFRO, 2012, p. 91). 

 
 

A Bioética no curso de licenciatura em Biologia do IFRO de Ariquemes 

apresenta-se na forma de disciplina que contribui com a discussão das situações de 

conflito vivenciadas em nosso cotidiano, que em parte provem do grande 

desenvolvimento científico e tecnológico e também permite o diálogo multidisciplinar 

e a reflexão plural sobre essas situações conflitantes (FEIJÓ et al., 2008).  

Os conteúdos que compõem a disciplina de Bioética são:  
 

O debate contemporâneo das relações entre ética e ciência. Origem e 
evolução da bioética. As diferentes concepções de bioética. Os princípios 
da sacralidade da vida e da qualidade da vida. Temas atuais: a 
experimentação em animais, a aplicação prática dos conhecimentos da 
genética humana e a problemática ambiental. Bioética das situações-limite 
ou de fronteira. Questões do nascimento, da vida, da morte e do morrer 
(fecundação assistida, clonagem, aborto, pesquisas com seres vivos, 
projeto genoma, transplantes de órgãos e tecidos, eutanásia). Bioética das 
situações cotidianas: exclusão, cidadania, solidariedade e compromisso 
social. Implicações da relação entre Biologia e ética no ensino de Biologia 
nos níveis fundamental, médio e superior (IFRO, 2012, p. 91). 
 
 

Logo, tendo a vista a diversidade de assuntos que o licenciado em Biologia se 

depara na prática em sala de aula, a discussão de temas bioéticos na formação 

inicial é indispensável, pois o professor precisa ter compromisso com a justiça social, 

sem incentivar a mera conservação de tradições e da ordem social, mas ciente que 
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a formação de novas gerações, inclui um passado cultural que não pode ser 

esquecido, sem contar que esse profissional, como norteador do processo de ensino 

aprendizagem, serve de “modelo” e inspiração de procedimentos sócios morais 

positivos. Sugere também que deve inspirar confiança, tanto para os alunos, como 

às famílias, como à sociedade em geral (RAMPINELI, 2000). 

Ora, a Bioética “representa atualmente a face mais dinâmica e atuante da 

ética. Ajudou a recuperar o protagonismo da ética ao tentar responder a problemas 

concretos que hoje ameaçam a vida humana e o ecossistema vital” (JUNGES, 1999, 

p. 265). 

A inclusão da disciplina de Bioética em um curso de formação de professores 

para a educação básica é uma condição para que o ensino de Ciências e Biologia 

venha a abordar além dos conhecimentos, experiências e habilidades inerentes ao 

processo do conhecimento, a reflexão, a criação e os valores, a comunicação, a 

cooperação, as ações, entendidas como objetivos do processo educativo. Deste 

modo, a inclusão de temas bioéticos tende a favorecer a Ambientalização Curricular 

da formação inicial de professores de Biologia, tendo em vista que de acordo com 

Carvalho, Santana, Cavalari (2003) é importante a incorporação de problemáticas 

locais e globais no currículo, bem como a presença significativa de diversas áreas 

de conhecimento. 

A este respeito Amand e Fischer (2013, p. 30622) afirmam que: 

 
Desta forma, propõe-se oferecer aos alunos temas ligados à bioética para a 
sua formação de cidadãos mais conscientes de seu papel social, discutindo 
a fuga de valores da sociedade; criando uma consciência ética e ambiental 
responsável e realizando práticas educativas em comunidades carentes. 
Para auxiliar neste processo, buscando incentivar o protagonismo juvenil, 
pretende-se aproximar os alunos do colégio à vida universitária; criar uma 
parceria do colégio com a universidade a fim de possibilitar o egresso de 
alunos do Ensino Médio momentos de informação, sensibilização e 
conscientização a respeito das questões ligadas à bioética. 
 
 

Neste caso, o processo formativo relacionado à formação de professores em 

Ciências visa, portanto, desenvolver a responsabilidade social na busca de 

reconstrução da solidariedade, da liberdade e da dignidade humana, num estilo 

inquietante de construção do conhecimento emancipatório para incentivar o 

interesse em formar-se cidadãos críticos, autônomos e responsáveis (VEIGA, 2002). 

A disciplina de Ecologia de Comunidades e Ecossistemas tem como objetivo: 

“Compreender os aspectos relevantes relativos à ecologia de comunidades e 
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ecossistemas, relacionando a aplicação dos conceitos ecológicos à prática do 

ensino de Biologia” (IFRO, 2012, p.73). A disciplina tem como conteúdo: 

 
Conceitos, estrutura, desenvolvimento e funções de comunidades e 
ecossistemas. Cadeias e redes tróficas. Fluxo de matéria e energia na 
comunidade. Organização de comunidades. Ilhas e áreas de colonização. 
Regulação e equilíbrio. Padrão de riqueza de espécies. Biodiversidade, 
biogeografia e biomas. Conservação e biodiversidade.  Sucessão ecológica; 
co-evolução. Dinâmica e estrutura de comunidades e ecossistemas. 
Consequências das intervenções antrópicas sobre as comunidades e 
ecossistemas (IFRO, 2012, p.73)  

 
 

Como se trata de uma disciplina direcionada à formação de professores de 

Ciências e Biologia para atuar na Educação Básica, os conteúdos estão voltados à 

conservação e a biodiversidade, as relações de intervenções que o ser humano faz 

com os ecossistemas, principalmente na Amazônia refletindo na teoria e na prática 

da Educação Ambiental.  

O diálogo a respeito das “consequências das intervenções antrópicas sobre 

as comunidades e ecossistemas” relacionado à formação inicial de professores de 

Biologia e Ciências favorece as relações entre o homem e a natureza. Esta relação 

é analisada por Krasilchik (1986) que entende que o ensino da Biologia deva ser 

realizado por meio de um enfoque global e local que possa integrar os componentes 

políticos, econômicos, sociais e culturais, biológicos, químicos e físicos. 

Como forma de conter ou amenizar o uso de bens naturais finitos como 

mercadoria, a espécie humana volta-se para a conservação da biodiversidade, pois 

segundo Trein (2012, p. 296): 

 
Os avanços científicos e tecnológicos incorporados ao sistema capitalista 
ampliaram as possibilidades de mercantilizar progressivamente tanto os 
bens da natureza quanto o trabalho humano, subsumindo ambos à 
necessidade de reprodução do capital, vale dizer, ao lucro. 
 
 

A conservação da biodiversidade e a educação ambiental mantêm laços 

estreitos, uma vez que de acordo com Franco (2013) devido à crescente 

preocupação com a conservação da biodiversidade, o Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA) lançou na Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, a 

Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), a qual define que a diversidade 

biológica ou biodiversidade abrange três níveis: diversidade de espécies, 

diversidade genética e diversidade de ecossistemas.  
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Outra disciplina lecionada pela docente e que debate a temática ambiental é a 

de Ecologia de Populações, que tem como objetivo: 

 
Fomentar o aprendizado dos aspectos estruturais e funcionais relevantes da 
dinâmica das populações, relacionando a aplicação dos conceitos 
ecológicos à prática do ensino de Biologia e à conservação dos 
ecossistemas (IFRO, 2012, p.70). 
 
 

E tem como conteúdo:  
 

Conceitos em Ecologia. Parâmetros populacionais. Estrutura e Dinâmica de 
Populações. Regulações populacionais. Interações inter e intra-específicas. 
Produtividade e Decomposição. Distribuição espacial, dispersão e migração. 
Estratégias reprodutivas. Seleções r e k. Técnicas de levantamento e 
acompanhamento de populações naturais. Impactos ambientais decorrentes 
de ações antropogênicas. Trabalho de campo em ecologia (IFRO, 2012, p. 
70)  
 

 

Observa-se que a temática ambiental abordada refere-se às relações entre a 

teoria e a prática ao tratar dos diversos impactos ambientais decorrentes de ações 

antropogênicas, o que representa um trabalho teórico e prático voltado à produção 

de conhecimento baseado na realidade e no cotidiano do aluno, estimulado pelas 

diferentes disciplinas no curso de Ciências Biológicas do IFRO. 

Assim, observa-se a relação entre o desmatamento e o agronegócio na região 

amazônica, que conforme afirmam Soares e Bermann (2012, p. 12): 

 
Uma das consequências do processo de expansão da fronteira agrícola nas 
regiões Centro-Oeste e Norte é a concentração fundiária, de renda e dos 
sistemas produtivos de grandes fazendas de gado e monoculturas 
mecanizadas. É o caso da soja, com a subordinação dos padrões culturais 
e produtivos das comunidades locais e regionais ao padrão dos novos 
atores sociais, de modo geral imigrantes de outras regiões, com acesso a 
capital e tecnologia. Os investimentos em infraestrutura na região, como 
hidrovias, portos, armazéns e estradas, têm incentivado o desmatamento. 
Cerca de 85% do desmatamento ocorre a cinquenta quilômetros de alguma 
estrada.  

 

Estima-se, atualmente, que 62% das áreas desflorestadas na região 

amazônica deram origem a empreendimentos pecuários, com a implantação de 

cerca de 25 milhões de hectares (ha) de pastagens. Desse total, calcula-se que a 

metade está degradada ou em processo de degradação (FERNSIDE, 1999). 

Neste contexto, o estado de Rondônia já perdeu pelo menos 21% de sua 

cobertura florestal original, que representa cerca de 4 (quatro) milhões de ha, dos 

quais aproximadamente 63%, encontram-se abandonados na forma de capoeira ou 
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transformadas em pastagens, que via de regra, encontram-se em diferentes estádios 

de degradação (TOWNSEND et al., 2001). 

Fernandes (2007) enfatiza que a atividade de campo é toda a tarefa que 

promove a saída do aluno da escola, entendendo que é uma estratégia de ensino e 

proporciona uma motivação intrínseca e extrínseca ao educando nos espaços 

escolares. Este, permite estudar as relações produzidas pelos seres vivos, isto é, as 

relações sociais, econômicas, culturais e naturais.  

Urquiza e Asari (2007, p. 285) corroboram a ideia de que o trabalho de campo 

apresenta-se como uma estratégia “[...] que esclarece de forma significativa os 

fundamentos teóricos aplicados dentro da sala de aula, além de transcender os 

objetivos almejados pelo professor”. Nesse caso, o trabalho de Campo na disciplina 

consiste em atividades que são realizadas ao ar livre, onde são utilizados os 

materiais presentes no meio ambiente, e onde os fenômenos ocorrem. Esta 

modalidade didática possui uma forte ligação com a Educação Ambiental, pois 

proporciona a construção dos valores do conhecimento, da ética e da política, 

estimulando aos alunos o desenvolvimento da aprendizagem. 

Em vista disso, compreende-se a importância do ensino de ecologia na 

formação inicial de professores de biologia para a inclusão da temática ambiental no 

currículo do ensino superior, pois conforme Avila e Lingnau (2015, p. 144):  

 
As mudanças nas formas de se relacionar com o meio ambiente, 
necessitam do aprendizado de conceitos científicos relativos ao 
funcionamento da natureza e sobre as consequências maléficas das ações 
antrópicas impressas ao meio ambiente desde o surgimento do homem com 
sua forma de organização social e econômica. Em se tratando de ensino, 
são esses conceitos que, uma vez adquiridos pelo professor, se farão 
presentes no momento de conduzir sua aula visando contribuir 
significativamente para a construção de uma relação sustentável entre 
sujeito e meio ambiente.  

 

 
De certa forma, a disciplina de Ecologia na formação inicial de professores de 

Biologia se comparada às demais que possuem conteúdo ambiental ou voltados às 

ciências naturais, tem mantido forte relação com a Educação Ambiental pois,” O 

meio ambiente reduzido exclusivamente aos seus aspectos naturais não permitia 

apreciar as interdependências, nem a contribuição das ciências sociais à 

compreensão e melhoria socioambiental” (DIAS, 2004, p. 25).  
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Ao se apropriar de conteúdos que envolvam conceitos socioambientais, 

observa-se a relação entre a Ecologia com a Educação Ambiental transformadora, 

conforme afirma Loureiro (2004, p. 89): 

 
[...] A Educação Ambiental transformadora é aquela que possui um 
conteúdo emancipatório (...) vinculada ao fazer educativo, impliquem 
mudanças individuais e coletivas, locais e globais, estruturais e conjunturais, 
econômicas e culturais [...) dimensão política da educação (...) não cabe 
mais esperar o milagre da mudança de circunstâncias a partir de uma elite 
intelectual ou econômica [...] 

 
 

Para Moreira e Silva (2011, p. 7-8) "O currículo está implicado em relações de 

poder" por isso, a inclusão das questões socioambientais no currículo da formação 

inicial de professores de Biologia através da disciplina de Ecologia, além de 

demonstrar a relação intrínseca entre esta a temática e a referida disciplina, reflete 

de que forma tem sido feito a seleção de conteúdos no ensino superior, pois de 

acordo com Avila e Lingnau (2015, p. 146):  

 
Uma abordagem crítica do ensino de Biologia preocupa-se em trabalhar os 
conteúdos indispensáveis à compreensão dos elementos constituintes dos 
ecossistemas: como estes se estruturam, como se relacionam e 
interdependem uns dos outros, como as ações antrópicas podem afetá-los. 
Porém, além de munir os estudantes dos conceitos científicos específicos 
da Biologia, a abordagem crítica capacitará os alunos a realizar a ação do 
pensar complexo sobre relação homem-ambiente natural, refutando 
qualquer hierarquia de agentes, percebendo a interdependência entre todos 
os seres do planeta e de como tal interdependência é responsável pela 
existência de muitas entropias.  

 
 

A formação inicial de professores de Biologia em uma perspectiva crítica não 

deve inserir a problemática ambiental exclusivamente como derivação do 

aproveitamento dos recursos naturais, redução da poluição etc., mas, também, das 

transformações sociais que historicamente vêm sendo construídas, da conduta 

social que o momento exige, a partir da contradição instituída entre o modelo de 

desenvolvimento civilizatório adotado pelo ser humano, diante do fascínio do mundo 

industrializado, e a sustentabilidade por parte dos ecossistemas para esse tipo de 

desenvolvimento (ARAÚJO & BIZZO, 2005). 

A disciplina de Geologia tem 60h, oferecida no 6º período tem como objetivo 

geral: “Compreender como os processos geológicos, incluindo também os 

Astronômicos, contribuem para o entendimento da origem e evolução das diversas 
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formas de vida e da dinâmica geológica ambiental, numa concepção ampla de vida e 

ecossistema (IFRO, 2012, p. 87). 

 E possui a seguinte ementa: 

 
Modelos explicativos hegemônicos sobre a origem do Universo, do sistema 
solar e do planeta Terra. Energia e os fenômenos naturais terrestres. 
Estrutura e Composição da Terra. Noções de mineralogia e de processos 
sedimentares, magmáticos e metamórficos. Princípios mecânicos 
deformação de Rochas. Ciclo das rochas (ígneas, sedimentares e 
metamórficas). Dinâmica externa, intemperismo, erosão, movimentos de 
massa, recursos minerais e hídricos. O tempo geológico e suas relações 
com as diversas formas de vida. Tectônica global. Geologia do Brasil e 
regional. Aspectos econômicos, sociais, ambientais e políticos sobre 
mineração, especialmente na Amazônia (IFRO, 2012, p. 87).  

 

O conteúdo trabalhado na disciplina de Geologia favorece o processo de 

entendimento da complexidade socioambiental, ao discutir a temática. Nesse caso, é 

fundamental uma visão integrada e multidisciplinar para resolvê-los, tanto de ordem 

cientifica como técnica, já que as soluções podem ser estruturais (Obras, 

Tecnologias, etc.) ou não-estruturais (Educação Ambiental, Ordenação Territorial, 

etc.), o que requer o concurso das Tecnologias Ambientais e das Ciências 

Ambientais respectivamente. Nessa condição, indubitavelmente os profissionais das 

Ciências da Terra devem colocar seus conhecimentos na busca de soluções, já que 

grande parte dessas questões tem considerável componente geológico. (PENHA, 

1990). 

A disciplina de Filosofia da Educação e Ética Profissional com 40h é ofertada 

no quinto período e tem como objetivos gerais: 

 
Discutir a ética do licenciado em uma perspectiva histórica, filosófica e 
política, promovendo a reflexão crítica sobre a natureza e os fundamentos 
da ética profissional; Examinar as disposições que regulamentam a 
profissão do licenciado e acompanhar os debates atuais de temas 
relacionados ao exercício da profissão (IFRO, 2012, p. 80). 

 
 

Quanto aos conteúdos, a disciplina apresenta conforme o PPC:   

A natureza da atividade filosófica ligada à educação. O desenvolvimento do 

espírito crítico e investigador do professor. A articulação das reflexões 

filosóficas com os avanços científicos na área de estudos do curso. A 

explicitação dos pressupostos dos atos de educar, ensinar e aprender em 

relação a situações de transformação cultural da sociedade. O debate de 

temas relacionados ao conhecimento, ao meio ambiente, à linguagem, à 

realidade, à cultura e à ética na formação profissional (IFRO, 2012, p. 80)  
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A Filosofia relacionada à Educação evidencia o trabalho educativo, o que 

permite refletir a teoria e a prática no contexto relacionado à cultura, as relações 

sociais, bem como as reflexões dos temas ambientais. Mas “para transformar os 

indivíduos em pessoas éticas e políticas, a educação precisa efetivar-se como 

formação cultural. No entanto, em si mesma, a educação não tem como garantir, 

diretamente, que as pessoas se tornem éticas – ela é uma experiência 

eminentemente pessoal” (SEVERINO, 2006, p. 633). 

A busca por uma ética ambiental universal deve ser constante uma vez que a 

extinção da vida no planeta é uma ameaça iminente. Essa tarefa só será bem-

sucedida passando pelos caminhos da educação ambiental, não como imposição 

estatal, mas como um ato de amor, por meio de um compromisso que compreenda 

as necessidades ambientais atuais. 

Para Hans Jonas (2007), a ética relacionada ao meio ambiente deve 

desenvolver a responsabilidade em uma concepção dialética na relação homem-

natureza, e que deve proporcionar a conscientização para restabelecer os equilíbrios 

naturas, pois o ser humano está ligado à natureza em um equilíbrio simbiótico. 

Nesse caso, a ética ambiental necessita de uma ética de responsabilidade 

principalmente ligada à natureza, e como tal os resultados devem estar voltados 

para que o ser humano possa desenvolver ações voltadas à preservação do meio 

ambiente. 

Este processo vai além da consciência, e está evidenciado na afirmativa de 

Rolston (2007, p. 558): 

 
Em maior profundidade, porém, a ética ambiental e mais radical na "ética 
aplicada" (como muitos defendem) fora do setor dos interesses humanos. A 
ética contemporânea tem se preocupado em ser abrangente: pobres e ricos, 
mulheres e homens, gerações futuras e do presente. A ética ambiental é 
ainda mais abrangente. Baleias assassinadas, lobos extintos, corujas e 
seus habitats destruídos, corte de antigas florestas, a Terra ameaçada pelo 
aquecimento global – estas são questões éticas intrinsecamente ligadas a 
valores destemidos na natureza, assim como instrumentalmente ligadas a 
recursos humanos postos em risco. Os humanos precisam incluir a natureza 
em sua ética. Precisam incluir-se na natureza.  

 
 

A ética contemporânea deve contribuir para aos poucos promover a 

integração das classes sociais atuais e futuras para que todos possam desenvolver 

a consciência ambiental para a preservação da biodiversidade na busca de manter a 

vida humana. 



63 

As discussões a respeito da relação ética entre ser humano e natureza traz a 

inclusão do homo sapiens como incluído nas questões socioambientais, como 

causador de desequilíbrios naturais e ao mesmo tempo como a espécie que busca 

sanar os resultados advindos da sua ação, portanto, uma ética da responsabilidade 

para com o ambiente onde se vive e com as futuras gerações. 

Outras disciplinas como a Metodologia do Ensino do Ensino de Biologia I, 

Metodologia do Ensino de Biologia II estão de certo modo caracterizadas com a 

temática ambiental voltadas para os planos de aula e as sequências didáticas na 

aprendizagem do Ensino de Ciências, dentre elas escolheram-se duas delas que 

entendemos serem mais significativas. 

A disciplina de Metodologia do Ensino de Biologia I possui 60 h (30h teórica e 

30h prática) e é oferecida no 6º período e tem como objetivo: “Desenvolver objetivos, 

conteúdos, métodos, técnicas, recursos didáticos e avaliação adequados ao Ensino 

de Biologia” e possui a seguinte ementa:  

 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais para Biologia. Objetivos do processo 
de ensino e aprendizagem no campo da Biologia. Metodologias para o 
ensino da Biologia aplicadas no Ensino Médio. Formas de avaliação. 
Práticas laboratoriais como estratégia de ensino e aprendizagem. 
Orientações para o estágio no ensino de Biologia (IFRO, 2012, p.84).  
 

 

Por sua vez, a disciplina Metodologia da Biologia II 60 h (30h teórica e 30h 

prática) é oferecida no 7º período e tem como objetivo: “Fundamentar o 

planejamento teórico e prático de estratégias didático-metodológicas 

contextualizadas e problematizadoras para a aplicação dos conteúdos Biológicos na 

Educação Básica”, tendo os seguintes conteúdos:  

 
As dimensões epistemológico-culturais do ensino de Biologia no Ensino 
Médio. A aplicabilidade dos conhecimentos em educação. Metodologia dos 
processos de ensino e aprendizagem de Biologia nos anos finais do Ensino 
Médio. Elaboração das diversas técnicas de avaliação, de acordo com as 
modalidades e técnicas de ensino, recursos didáticos e metodológicos 
aplicados à disciplina. Atividades de prática de ensino: planejamento, 
avaliação e ensaios pedagógicos. Práticas laboratoriais para o ensino e 
aprendizagem de Biologia no Ensino Médio. Orientações para o estágio no 
ensino de Biologia (IFRO, 2012, p.88). 
 
 

As disciplinas estão intimamente relacionadas com a prática de ensino, em 

que os alunos têm a possibilidade de realizar o planejamento de uma aula como 

toda atividade humana ocorre de modo formal por meio de condições estabelecidas 
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previamente, requer organização mental para sua realização, o que aumenta a 

probabilidade de sucesso da mesma, por isso o planejamento eficaz, deve ocorrer 

com base em objetivos e metodologias adequadas (INFORSATO, SANTOS, 2011). 

Observa-se que é importante o uso métodos diferentes no ensino de ciências, 

pois “enquanto joga, o aluno desenvolve a iniciativa, a imaginação, o raciocínio, a 

memória, a atenção, a curiosidade e o interesse, concentrando-se por longo tempo 

em uma atividade” (FORTUNA, 2003, p. 15).  

Delizoicov; Angotti e Pernambuco (2002) ressaltam que nas disciplinas de 

ciências da natureza, os professores devem repensar as suas práticas pedagógicas 

e renovar as formas de transmitir o conteúdo com o intuito de motivar os alunos a 

desenvolver o interesse pelo estudo desta área, trazendo-os para sala de aula. 

Enquanto processo de formação humana, o curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas deve oportunizar conhecimentos para que o licenciado venha a 

desenvolver através das práticas educativas na construção de uma sociedade 

voltada ao conhecimento, o que implica na história da humanidade diante da crise 

em que ela se encontra (VILELA, 2014). 

E, finalmente outra disciplina presente no currículo do curso de Biologia, 

Licenciatura do IFRO de Ariquemes que trabalha a temática ambiental é a Educação 

Ambiental no segundo período do curso, com um total de 60h aulas, sendo 30 h 

teóricas e 30h para prática com o seguinte objetivo: “Capacitar os discentes, teórica 

e praticamente, a elaborar e executar ações de educação ambiental em escolas e 

outros meios sociais” (IFRO, 2012, p.68)  

A disciplina tem como conteúdo: 

 
Conceituação e caracterização da Educação Ambiental. Histórico da 
Educação Ambiental. Princípios e objetivos da Educação Ambiental. 
A educação como fator de defesa do patrimônio natural/cultural. 
Responsabilidade social e ambiental. Impacto Ambiental. Agenda 21. 
Programas de Educação Ambiental. Educação ambiental na 
sociedade: elaboração e execução de ações e projetos em Educação 
ambiental em empresas e comunidades escolares e civis. (IFRO, 
2012, p.68-69). 
 
 

Essa disciplina, do referido curso do IFRO, pólo de Ariquemes é classificada 

como Núcleo de conteúdos profissionais/pedagógicos (NP), “destinados à 

abrangência das especificidades da licenciatura, que contém grandes áreas 

caracterizadoras do campo profissional e integra as subáreas de conhecimento que 

identificam atribuições, deveres e responsabilidades” (IFRO, 2012, p.22). 
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A disciplina de Educação Ambiental no curso retrata a intenção de trabalhar 

as questões relacionadas a Escola e a sociedade voltadas às ações e projetos 

pressupondo o contexto teórico e prático no processo formativo. 

A esse respeito, o processo da educação enquanto prática educativa reforça 

as questões relacionadas aos saberes e aos valores nele inerentes tendo em vista o 

processo pedagógico:  

 
A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade 
intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento 
individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros 
seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a 
finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental (BRASIL, 
1999, Art. 2°, p. 1). 

 
 

Assim sendo, o licenciado em Biologia poderá atuar na educação formal, em 

que a Educação Ambiental poderá estar inserida de forma transversal ou a partir de 

projetos no currículo, num contexto escolar onde são trabalhados outros conteúdos 

sistematizados; assim como em outros espaços em que a cultura local deve ser 

priorizada para o desenvolvimento da práxis ambiental, tendo em vista que o fator 

cidadania é marcante, já que na educação não formal a heterogeneidade de idades, 

culturas e ideologias fazem parte das próprias relações sociais.  

Mesmo diante das diferentes possibilidades de integração da EA na educação 

formal, Thomaz (2006) salienta que o seu desenvolvimento no ensino superior, 

quando ocorre, é isolado, em geral, em áreas biológicas, e que a disseminação de 

possíveis conteúdos demonstra a dependência de profissionais capacitados para 

essa finalidade. Torna-se indispensável refletir sobre a Educação Ambiental como 

disciplina no currículo da formação inicial de professores de Biologia, tendo em vista 

que o processo de inclusão destas disciplinas reforça o compromisso de formação 

de professores na temática ambiental.  

Quanto à inclusão da Educação Ambiental na formação de professores, 

Guimarães e Inforsato (2011, p. 61) defendem: 

 
A criação de disciplinas que agreguem conhecimentos de várias 
disciplinas (e de áreas distintas) pode auxiliar na compreensão da 
realidade ambiental, além de fundamentar teoricamente o futuro 
professor para seu trabalho junto aos estudantes de ensino médio. 
Num primeiro momento, nos cursos de graduação e pós-graduação, 
uma das maneiras de incluir a dimensão ambiental na formação de 
futuros professores seria incluí-la inicialmente como disciplina.  
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O termo “formação de professores” é bastante amplo, pois inclui licenciaturas 

para outras áreas das ciências, por isso focar-se-á à inserção da Educação 

Ambiental no curso de licenciatura em ciências biológicas, haja vista a formação de 

educadores ambientais os quais tem uma “[...] função social de síntese, isto é, que 

seja formado na perspectiva da capacidade de integrar os conhecimentos e a cultura 

com a formação socioambiental dos sujeitos ecológicos” (TOZONI-REIS; 2012, p. 

92). 

As universidades enquanto lócus que possibilita a discussão da temática 

ambiental crítica devem estabelecer “a formação de professores em educação 

ambiental, mais do que uma capacitação buscando agregar nova habilidade 

pedagógica, desafia a formação de um sujeito ecológico” (CARVALHO, 2004, p. 60). 

Esta perspectiva envolve a formação de um sujeito ecológico na sua prática 

educativa como um tipo ideal que deve estabelecer os valores ecológicos para 

pensar e viver a vida. 

Campos e Cavalari (2017, p.61) reafirmam a importância da formação do 

sujeito ecológico: 

Tomando o professor de Biologia como educador ambiental, 
podemos considerá-lo como um caso particular de sujeito ecológico. 
Isso, porém, não significa que todos os professores de Biologia se 
aproximem desse ideal de ser, pois partilhar dessa identidade 
ecológica não constitui, necessariamente, um pré-requisito para 
tornar-se educador ambiental há casos em que o caminho pode ser 
inverso, tornar-se um sujeito ecológico a partir da Educação 
Ambiental, ou seja, da Educação Ambiental para a identidade 
ecológica. 

 
 

O educador ambiental deve estar consciente de suas relações com o meio 

ambiente, e se estabelece como um ponto fundamental para o conhecimento e a 

prática ambiental transformando-se em sujeito ecológico. Este sujeito pode ser ainda 

descrito como um sujeito que adota uma postura para uma orientação ecológica em 

que devem estar sempre situados em um tempo histórico e em um espaço social, 

cuja identidade está em permanente construção com o mundo. (CARVALHO, 2004). 

A Educação Ambiental na formação inicial de professores de Biologia incluída 

nos Institutos Federais é uma novidade no que se refere ao ensino superior 

brasileiro, pois também ofertam educação básica e profissional, com currículos 

diversos, o que de acordo com os autores “esse modelo curricular exige mudanças 

no perfil do profissional docente inserido na Rede, pois lidar com o conhecimento de 
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forma integrada e verticalizada exige a superação do “modelo hegemônico 

disciplinar” e a construção do perfil de um profissional docente capaz de 

“desenvolver um trabalho reflexivo e criativo e promover transposições didáticas 

contextualizadas que permitam a construção da autonomia dos educandos” 

(BRASIL, 2008, p. 28) 

Teixeira e Torales-Campos (2014) declaram que a presença da questão 

ambiental na escola ocorre pelo esforço de muitos professores, pela ação de 

diversas entidades e pela importância do tema no contexto social; e os autores citam 

como iniciativas os programas de formação continuada ofertados aos professores e 

a criação de espaços de discussão sobre essa temática nos cursos de licenciatura.  

 

5.4 As falas dos Professores 

 

As entrevistas realizadas com os professores representam as análises a 

respeito da temática ambiental no curso de Ciências Biológicas. Inicialmente, na 

Entrevista com o Professor (P1) afirma:  

 
Na realidade, eu sou geógrafo de formação, sou especialista em Meio 
Ambiente e Políticas Públicas e gosto muito da área de geologia e 
geomorfologia, e minha conclusão do meu curso, meu Trabalho de 
Conclusão de Curso foi trabalho de geomorfologia costeira, então eu tenho 
afinidade com a área da geografia física. E como nós não temos um 
geólogo na instituição, eu assumi a disciplina de geologia da licenciatura em 
ciências biológicas do Campus Ariquemes. Aí eu venho trabalho com eles 
desde 2014. Isso, desde 2014 participando. Estou na docência já... deixa eu 
fazer as contas aqui. Já há 13... 15 anos, 15 anos de docência. Comecei a 
trabalhar na docência na Paraíba, no estado de Rondônia, professor do 
município de Ariquemes, escola particular, faculdade (fiz lá) e Instituto 
Federal. Essa é a minha trajetória aí na docência (P1) 

 
 

Este Professor considera que trabalha com questões ambientais na disciplina 

de Geologia: 

Sim, também. Disciplina de geologia, na realidade, é uma introdução à 
geologia, porque a geologia, ela é muito ampla, na realidade, é um curso 
superior, quatro anos em que a gente trabalha introdução. E que o nosso, 
ele vai desde a formação do universo até chega às questões dos minerais 
na Amazônia e finalizar o semestre com os minerais do estado de 
Rondônia. Então, a gente vai desde a formação do universo, formação do 
planeta, estrutura do planeta, formação rochosa, solos, minerais, aí minerais 
no mundo, minerais em geral, minerais no Brasil, na Amazônia e Rondônia. 
Essa é a estrutura do nosso trabalho. E quando a gente está falando de 
formação rochosa, de solo, não pode deixar passar as questões ambientais. 
Inclusive, dentro da ementa do curso tem... fala sobre fontes energéticas 
também, então trabalhamos as fontes energéticas renováveis e as não-
renováveis (P1). 
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O docente cita questões minerais amazônicas enquanto conteúdo na 

disciplina de Geologia, o que consideramos um assunto essencial, pois de acordo 

com (DALL´IGNA, 2010) a mineração é uma das atividades que mais interfere nos 

recursos naturais, causando impactos ambientais expressivos, quando desenvolvida 

de maneira não planejada, sendo que o aumento populacional e os avanços da 

tecnologia são fatores que tem gerado um grande investimento na extração mineral3 

em uma escala industrial.  

A respeito da mineração enquanto uma atividade geradora de impactos 

ambientais pode ser analisada sob o ponto de vista dos impactos negativos em 

quatro categorias: poluição da água, poluição do ar, poluição sonora e subsidência 

do terreno, além de provocar um conjunto de efeitos não desejados, alterações 

ambientais, conflitos de uso do solo, depreciação de imóveis circunvizinhos, geração 

de áreas degradadas e transtornos ao tráfego urbano. Estes processos podem ser 

evidenciados pela implantação do empreendimento da mineração caracterizando as 

preocupações da comunidade gerando conflitos com a comunidade, além do 

crescimento populacional nas proximidades das pedreiras, originando um quadro 

crescente de conflitos sociais (BITAR, 1997). 

Sánchez (2002) considera os impactos ambientais da extração mineral que 

podem ser agrupados em quatro categorias relacionados ao ecossistema: a 

destruição e fragmentação de habitats através da supressão da vegetação, 

consequentemente, a alteração de suas características biogeoquímicas e os 

impactos diretos sobre a fauna (destruição de hábitats, extinção), bem como o 

lançamento de cargas nocivas na água ou no ar e o desencadeamento de processos 

erosivos. 

O professor (P1) afirma que a temática ambiental é trabalhada em sua 

disciplina: 

Na Geologia especificamente trabalho com a temática ambiental. Por 
exemplo, o petróleo é um mineral, né? Não tem como falar de fontes 
energéticas no mundo atual se não falar de petróleo, e o petróleo é um 
mineral. O carvão mineral, né? Então, não tem como dissociar. Formação 
de solo, erosão. Não tem como trabalhar erosão se não trabalhar 
(cobertura) vegetal, então, a retirada da (cobertura) vegetal deixa o solo 

                                                           
3A extração mineral, do Estado de Rondônia no período 1990/2000 mostra que o ouro e a cassiterita 
são os principais produtos explorados A cassiterita é explorada por empresas de mineração e por 
garimpeiros. Já o ouro é explorado exclusivamente por garimpeiros. Destaca-se, também, a produção 
de topázio e columbita, como subproduto da extração da cassiterita. Calcário, água mineral, areia, 
argila para cerâmica vermelha, brita, seixos e cascalho laterítico são materiais para uso na 
construção civil, são outros minerais com produção significativa no Estado (´IGNA, 2010).  
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desprotegido e aí vai... o intemperismo vai atuar e vai acontecer a erosão. 
Então, não tem como dissociar, não tem como trabalhar... Nessa situação 
do curso de licenciatura em ciências biológicas, a geologia pura, até porque 
é uma introdução, como eu já comentei (P1). 
 
 

Dentre os assuntos que o docente considera inseparáveis na Geologia com 

enfoque ambiental é a retirada da vegetação que causa a erosão do solo, isso 

evidencia as consequências dessa ação antrópica.  

O desflorestamento não deve ser visto apenas pelo viés ambiental, mas 

também pelo social, caracterizando o que se chama de “injustiça ambiental’, pois 

geralmente há um abismo social, em que uma minoria se beneficia com a 

exploração indiscriminada dos recursos florestais, enquanto a maioria vive em 

condições de miséria. Nesse caso, a proteção ambiental não é efetiva e, portanto, 

não se pode falar em governança ambiental eficiente, conforme afirma Ramos 

(2014, p.362-363): 

 

O desmatamento traz consequências negativas muito maiores do que os 
benefícios econômicos, pois estes se concentram nas mãos de uma 
minoria, enquanto a grande maioria vive em situação de subsistência e 
muitas vezes privada do acesso aos recursos naturais. Além disso, o 
desmatamento provoca severos impactos ambientais negativos, como a 
perda da biodiversidade, modificação nos ciclos das chuvas e contribuição 
para o aquecimento global.  
 

 
Assim, o assunto abordado pelo Professor P1 na sua prática pedagógica é a 

respeito do petróleo, sendo uma matriz energética brasileira composta de fontes não 

renováveis e renováveis, como o Petróleo e seus derivados, carvão mineral e o 

urânio, enquanto as renováveis são a hidráulica, biomassa, solar e eólica. E 

segundo o autor, todas as formas de energia, inclusive as renováveis, acarretam 

determinado impacto ao ambiente e à saúde.  

 De acordo com Professor P1, os temas que são abordados na temática 

ambiental na sua disciplina evidenciam situações socioambientais: 

 
Nós permeamos por basicamente todas as situações ambientais e 
socioambientais ainda. Quando a gente vai falar de fontes energéticas, as 
renováveis, não tem como eu não falar das hidrelétricas. E aí a hidrelétrica 
não tem como envolver só questão ambiental, hidrelétrica é um problema 
socioambiental. Então, a gente vai além das questões ambientais, o 
ambiente também permeia pelas questões sociais, e faz a ligação, né? 
Entre as questões ambientais, as questões sociais e a geologia. Na 
realidade, o ementário do curso, ele já traz esses temas, né? Até pela 
minha formação de geógrafo e com especialização em Meio Ambiente, para 
mim facilita também a situação, de trabalhar um pouco mais aprofundado e 
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fazer esse link da geologia com as questões ambientais propriamente ditas. 
Então, pela minha formação em Meio Ambiente isso facilita o meu trabalho 
com as questões ambientais no curso na disciplina de Geologia (P1). 

 

Moret e Fereira (2013) consideram que as UHEs de Santo Antonio e Jirau 

causam grandes impactos sociais nas áreas da saúde, habitação e educação, como 

apresentam as demandas dos atingidos pelas barragens Nesse contexto, com as 

duas Usinas, houve deslocamento das populações ribeirinhas, perda de ganhos com 

o alagamento de várias comunidades, e consequentemente o aumento da miséria e 

o desemprego, além de alterar todo o ciclo das águas no rio Madeira com prejuízos 

ao meio ambiente. 

Uma das problemáticas ambientais geradas pelas usinas hidrelétricas é 

tratada por Faria (2006) o qual informa que as usinas emitem carbono pela 

decomposição de matéria orgânica e macrófitas em suas represas, o que 

desmistifica a ideia de que a energia hidroelétrica é limpa. Por serem excelentes as 

condições de reprodução de macrófitas nas represas, não há nada que indique uma 

reversão do processo de emissão de gases do efeito estufa pelas represas 

amazônicas no longo prazo.  

No entanto, o que se observa são tratamentos isolados dos temas da 

questão, mas que devem ser trabalhados de forma interdisciplinar entre a Biologia e 

as Geociências, uma vez que estas propiciam a compreensão do papel do indivíduo 

perante as mudanças que estão ocorrendo hoje no planeta e da sua 

responsabilidade como cidadãos diante dessas transformações (BACCI, 2009). 

Quanto à disciplina de Bioética, a professora P2 entrevistada afirma: 

 
Em Bioética, na verdade, assim, eu não utilizava autor específico, eu 
sempre pegava temas. Então, geralmente temas relacionados ao 
meio ambiente, a área deles e que tinha a ver com ética. Por 
exemplo, a gente falou já várias vezes a questão de eutanásia, essas 
coisas, então não trazia um autor específico. Então, a gente sempre 
trabalhava em debates. E em ecologia, geralmente a gente usa o 
Begon, esses autores mais... que é os livros que a gente tem 
disponíveis aqui também (P 2). 
 
 

A discussão de temas polêmicos é um dos requisitos para que ocorra o 

processo de Ambientalização Curricular no ensino superior, uma vez que a relação 

entre o curso e a realidade complexa (sócio-econômica-ecológica-cultural-

tecnológica), através da incorporação de problemáticas locais e globais no currículo, 
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são presença significativa de diversas áreas de conhecimento (CARVALHO; 

SANTANA; CAVALARI, 2003). 

Rosa (2015) ao relatar uma experiência de formação Bioética no ensino 

superior das Ciências Biológicas em Portugal, defende a legitimidade da 

incorporação da bioética no currículo das ciências da vida. Para o autor, os 

cientistas carecem de conhecer os fundamentos éticos formais, além de se 

prepararem para discutir e argumentar questões bioéticas com seus colegas, 

licenciandos e cidadãos em geral. Uma das carências mencionadas pelo autor vem 

dos professores universitários que, segundo as suas palavras, “têm escasso treino, 

formação, apoio ou recompensa para abordar a bioética nos seus programas e 

atividades do ensino universitário” (ROSA, 2015, p.53). 

Quanto ao termo “Begon” a professora P2 se refere ao autor Michael Begon, 

que muito utilizado como referência bibliográfica em Ecologia no Ensino Superior, 

que enquanto Ciência permite compreender o funcionamento dos sistemas e de 

propor metodologias com outros campos da ciência, para minorar ou mesmo 

resolver muitos dos dilemas ambientais que reduzem a qualidade de vida das 

populações humanas (ROSA, 2015). 

Além da disciplina de Bioética, a professora P2 leciona as disciplinas de 

Ecologia de Comunidades e Ecossistemas (NE), Ecologia de Populações (NE), 

Educação Ambiental (NP). Ao ser questionado “Por que você trabalha com questão 

ambiental nesse curso? Por que você acha que essa temática é trabalhada nessas 

disciplinas, nesse curso?”, P2 respondeu:  

 
Bom, primeiro porque é a área deles, né? Então, educação ambiental 
hoje, além de ser um tema que assim, que é muito falado, que é um 
tema, digamos assim, da moda, ele também é um tema da área 
deles, então ninguém melhor do que os biólogos para falar sobre 
isso. Então, eu trabalho em todas as disciplinas que eu leciono, 
inclusive, com as turmas de ensino médio também eu trabalho essa 
temática. Na disciplina de educação ambiental eu já preparei um 
projeto com eles em que eles trabalharam essa temática nas escolas 
com palestras. Então foi bem interessante (P 2). 

 
 

Entende-se que a temática ambiental é um campo privilegiado para biólogos. 

Esse pensamento dificulta o entendimento de que essa temática possa ser 

trabalhada de forma interdisciplinar, transversal, e que deve estar presente em todos 

os cursos de Graduação.  
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Quando questionada se trabalha com questões ambientais nessas disciplinas, 

P2 afirma: 

 
Sim. Em todas elas, principalmente na educação ambiental, né? Que 
é mais essa... esse foco, mas em todas disciplinas eu sempre 
trabalho voltado pra questões ambientais, principalmente relacionado 
à perda e fragmentação de hábitat, então a gente tá sempre levando 
pra esse caminho, em relação à conscientização dos alunos e até a 
conscientização dos alunos deles no futuro, que eles possam levar 
essa mensagem para os alunos deles (P 2). 

 
 

A questão ambiental tem sido tratada nessas disciplinas quando se discute as 

modificações das paisagens, as relações dos ambientes com o ser humano, além 

das análises das crises globais. Nesse caso, a afirmativa de “perda e fragmentação 

de hábitat”, o curso de Ciências Biológicas do IFRO vem promovendo a 

Ambientalização Curricular por meio da contextualização local-global-local em 

disciplinas que trabalham com avaliação de impacto e risco ambiental  

As relações advindas do meio ambiente e do habitat podem ser analisadas 

pela realidade de Rondônia (RO) cuja perda da biodiversidade transformou as áreas 

em campos de gado, promovendo a Agropecuária, e o desflorestamento para o 

cultivo de pastagens que servirão de alimento ao rebanho bovino.  

Segundo Fearnside (1999), o avanço da devastação da floresta ocorreu com 

a abertura das estradas de modo oficial ou clandestina promovendo a extração ilegal 

de madeiras. Do mesmo modo, a expansão agrícola com o avanço das plantações 

de soja na região apresenta-se como a maior ameaça ao desmatamento, além do 

estímulo maciço do governo em infra-estrutura, como hidrovias, ferrovias e rodovias, 

a pecuária extensiva e de baixa produtividade. 

Quando a professora P2 responde “então a gente tá sempre levando pra esse 

caminho, em relação à conscientização dos alunos e até a conscientização dos 

alunos deles no futuro, que eles possam levar essa mensagem pra os alunos deles”. 

Nesse aspecto, as práticas educativas ambientais podem assumir função 

transformadora, o que faz os indivíduos, depois de conscientizados, se tornarem em 

objetos essenciais para a promoção do desenvolvimento sustentável (SEGURA, 

2001). 

De acordo com a Carta de Belgrado, criada no Seminário Internacional sobre 

Educação Ambiental em 1975, a conscientização contribui para que indivíduos e 

grupos adquiram consciência e sensibilidade em relação ao meio ambiente como um 
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todo e quanto aos inconvenientes relacionados a ele. Assim, ao desenvolver as 

práticas de educação ambiental na sala de aula, podem-se evidenciar as alterações 

do modelo de degradação ambiental vigente.  

Essa conscientização deve proporcionar aos licenciandos, futuros cientistas, 

uma visão crítica da realidade socioambiental, pois conforme Loureiro (2006, p. 24):  

 
As causas da degradação ambiental e da crise na relação sociedade-
natureza não emergem apenas de fatores conjunturais ou do instinto 
perverso da humanidade, e as consequências de tal degradação não 
são consequências apenas do uso indevido dos recursos naturais; 
mas sim de um conjunto de variáveis interconexas, derivadas das 
categorias:capitalismo/modernidade/industrialismo/urbanização/tecno
cracia. Logo, a desejada sociedade sustentável supõe a crítica às 
relações sociais e de produção, tanto quanto ao valor conferido à 
dimensão da natureza. 

 
 

Para o entendimento da totalidade que envolve a crise sociedade-natureza, a 

educação, mesmo que não seja uma panacéia, é sim um mecanismo de luta contra 

hegemônica, um campo propício ao estabelecimento de novas formas de pensar a 

produção material da vida, e através da Educação Ambiental coloca em evidência as 

contradições do modo de produção capitalista e que pode contribuir com a 

Educação (RODRIGUES, GUIMARÃES, 2011).   

Para que a educação ambiental ocorra nas escolas de educação básica é 

preciso que os professores sejam formados de forma crítica, conforme afirma 

Tozoni-Reis e Campos (2015, p. 24-25):  

 
A formação inicial dos professores é condição para a consolidação da 
Educação Ambiental na escola básica. Nessa perspectiva, 
defendemos a formação inicial crítica como condição para a 
Educação Ambiental crítica. Significa, portanto, romper com 
racionalidades e propostas que dominam discussões e ações na área 
de formação de professores.  

 
 

A formação de educadores e de profissionais que atuam na educação básica 

e superior relacionado a formação ambiental e Ambientalização Curricular é objeto 

da Lei nº 9.795/99, em art. 8º, e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental, os quais tem sido recentemente ampliadas entre os 

pesquisadores na área de Educação Ambiental de modo disciplinar ou 

interdisciplinar (BRASIL, 1999, 2012). 
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Pasin e Bozelli (2017, p. 35) consideram que a formação inicial dos 

professores de Ciências e Biologia têm influência na efetivação e nos sentidos 

conferidos à Educação Ambiental no espaço escolar: 

 
As instituições formadoras orientam os processos de construção de 
sentidos sobre o que é Educação Ambiental, como ela deve ser trabalhada, 
o que ela deve discutir, sobre os potenciais e os desafios da 
interdisciplinaridade e até sobre os sentidos do fazer e do saber docente. 

 
 

A hibridização curricular entre Ecologia e Educação Ambiental possibilitaria a 

interdisciplinaridade ou transversalidade na formação inicial de professores, pois de 

acordo com Santiago (2012, p. 65):  

 
A Ecologia um campo extremamente complexo e que envolve as diversas 
dimensões das atividades humanas, portanto a exclusão do Ensino de 
Ecologia da EA como tentativa de elevar a última a um nível mais complexo 
que a primeira apresenta uma imprecisão epistemológica. Afinal, queremos 
separar qual EA de qual Ecologia?  
 
 

O desenvolvimento de uma Educação Ambiental emancipatória pode 

proporcionar elementos significativos que abrangem os conteúdos da ecologia e que 

podem ser trabalhados para a formação de umas Educação Ambiental crítica.  

A Ecologia por estudar o meio biótico e abiótico tende a favorecer ligações 

com os conteúdos da educação ambiental, pois:   

 
A busca de uma EA Crítica remete à compreensão do próprio homo 
sapiens, como ser sócio-histórico, capaz de agir na transformação da 
sociedade de consumo, através da criação de uma consciência crítica 
capaz de gerar novos conceitos e percepções acerca de atitudes sobre 
meio natural, social e político (GOMES, 2014, p. 432).  

 
 

Mesmo que haja distinções entre áreas de conhecimento percebe-se uma 

forte agregação entre as mesmas, e ainda que a Ecologia enfatize um modelo de 

ambiente que considera as interações naturais, não implica supor que a mesma não 

se preocupe ou não tenha aplicações sociais: 

 

Se antes, as expressões problemas/questões ambientais se referiam 
somente aos elementos ecológicos (bióticos e abióticos), aquelas passaram 
então a incorporar elementos exclusivamente humanos, ou seja, 
componentes sociais (RIBEIRO, 2012, p. 68). 

Assim, a Ecologia como área de estudo ou como disciplina no ensino superior 

tem sido abrangida pela Economia, o que gerou novas áreas como Economia 
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Ambiental e Economia Ecológica as quais visam contribuir para decisões e gestão 

mais adequadas a uma melhor relação entre a produção e consumo de bens e 

serviços (economia) e a natureza, contrapondo-se ao paradigma do crescimento 

econômico e sua desconsideração das demandas socioambientais.   

 
5.5 A Temática ambiental no currículo de Ciências Biológicas licenciatura do 
IFRO: a Interdisciplinaridade e a análise dos docentes 
 

A formação de educadores ambientais a partir da licenciatura em Biologia, 

requer o uso de métodos e técnicas presentes no currículo e nas mais variadas 

dimensões, inclusive política, além das sociais e ambientais, presente nos seus 

valores de modo que “a universidade deve pensar seus valores e reorientar as 

atividades acadêmicas e de pesquisa para que essas, a partir de uma educação que 

seja ambiental, levem em conta a construção de um saber ambiental consistente” 

(GUIMARÃES, INFORSATO 2011, p.55). 

Desta maneira, a interdisciplinaridade deve estar contemplada não só como 

premissa no Projeto Pedagógico dos Cursos de Licenciatura em Biologia/Ciências 

do IFRO de Ariquemes/RO, mas como atitude interdisciplinar dos componentes 

curriculares, permeando todo o seu desenvolvimento e atingindo o processo 

avaliativo, incluindo nesse, as atividades teóricas e práticas, conforme consta no 

Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas:  

 
Esse lidar com o conhecimento de forma integrada e verticalizada vem 
permitindo a construção de outra postura, de modo a se buscar a superação 
de modelos de cursos de formação de professores que não exploram a 
transversalidade e a transdisciplinaridade. Os caminhos trilhados nessa 
busca refletem-se nas atuais diretrizes do Ministério da Educação, cujo 
desenho curricular proposto tem como princípio básico cursos de 
licenciatura que possuam componentes práticos integrados aos conteúdos 
teóricos (destacando-se o emprego de ambientes de aprendizagem e de 
projetos integradores interdisciplinares) (IFRO, 2012, p. 15). 

 
 

A interdisciplinaridade surge como um saber a ser adquirido na formação 

inicial de professores, levando-se em consideração que o saber é contextualizado: o 

primeiro encontro com o saber surge em circunstâncias ao mesmo tempo afetivas, 

cognitivas e sociais. 

 As falas dos professores representam como os mesmos e a Instituição vem 

trabalhando a temática ambiental. No primeiro momento, a respeito das questões 

relativas à temática ambiental, os docentes afirmam:  
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- Acredito que sim. Bom, eu sou nova no campus, sou nova no IFRO, então 
eu não conheço o histórico da instituição, mas desde que eu estou aqui eu 
sempre vejo bastante projetos nessa área, geralmente mais de professores 
na área de biologia. Mas sempre tem, o IFRO sempre está bem engajado 
nessa temática. (P 1); 
 
-  Sim, sim. No IFRO como um todo, no curso de ciências biológicas sim. 
Até porque a nossa (metade) das disciplinas, vamos chamar assim, da parte 
mais técnica do curso, elas pedem. Então, nós somos... a maioria dos 
colegas gostam do tema e também os documentos nos obrigam a trabalhar 
a temática (P 2); 
 
- Olha, na minha percepção aqui pode ser que esteja acontecendo alguma 
coisa sim, mas não está sendo tão divulgado, não tanto. Ações mesmo que 
vão fazer alguma diferença, eu não vejo. Pode ser que alguém que esteja 
fazendo, né, tipo, quando é fora, extensão, alguma coisa assim, mas que a 
gente... eu pelo menos, não fico sabendo (P 3). 
 
- Tem sim, bastante trabalhadas (P 4)  
 
-  Sim. Há um cuidado muito grande com a temática a começar pela 
elaboração dos PPCs dos cursos. (P 5) 
 
- Sim. (P 6). 
 
 

A maioria dos docentes entrevistados declarou que a temática ambiental tem 

sido trabalhada no curso de Ciências Biológicas do IFRO de Ariquemes/RO. Um dos 

docentes fez referência à inclusão da temática no PPC do curso; outro disse 

desconhecer ações envolvendo essa temática na Instituição, a não ser que ocorra 

através da extensão. Um dos professores afirmou que muitas disciplinas do curso, 

principalmente as específicas (técnicas) envolvem o assunto, e percebe que os 

colegas gostam do tema, no entanto, menciona que “os documentos nos obrigam a 

trabalhar a temática” (P 4) 

Em outra questão, “E como você avalia esse trabalho que tem sido realizado 

envolvendo a temática ambiental no IFRO? O que você vê de interessante?”, os 

professores elencam: 

 
- Olha, eu acho que para os alunos está sendo bastante influente. Eu digo 
assim, que eles conseguem trazer essa temática para dentro deles e depois 
expor elas para o público lá fora. Então, não fica só voltado aqui para dentro 
do IFRO (P1); 

 
- Olha, no Curso de Ciências Biológicas especificamente, ela é bem 
trabalhada. A temática é bem trabalhada, a gente nota isso, eu 
particularmente noto isso. Eu trabalho no sexto período, então já é mais da 
metade do curso e os alunos chegam nas discussões com uma bagagem 
muito boa. Então, por essa situação eu entendo que os colegas que 
trabalharam nos períodos anteriores ao sexto, por exemplo, trabalham bem 
essa situação (P 2); 
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- Por que que eu acho? Olha, na verdade, o que eu acho é que a gente 
tem... aqui é mais focado eu acho no ensino, e como é um curso... os 
cursos são a maioria integrados, eu acho que... e tem alguns eventos no 
meio do calendário assim, eu acho que acaba ficando meio atropelado as 
coisas. E a questão ambiental eu acho realmente que está ficando um 
pouco de lado, tipo, as pessoas, elas fazem várias coisas aqui eu vejo, 
vários eventos, tem o evento de leitura, que é um evento bem legal. Evento 
não, é tipo um programa, é um programa, é uma coisa que acontece aqui. 
Eu esqueci o nome, mas é direto assim, é sempre, que é o espaço de 
leitura que eles têm ali, então eles fazem várias ações assim, sobre leitura. 
Eles fazem alguns feriados assim, algumas datas comemorativas, eles 
fazem, mas a questão do ambiente, não (P 3); 
 
- Eu acho que muitos professores estão indo além. Teve um caso do 
professor de Alimentos que fez com que os alunos pensassem no próprio 
desperdiço, eles fizeram... depois em um evento, eles expuseram os 
resultados, eles ficaram um mês coletando para ver quanto que está sendo 
desperdiçado no refeitório, o que estava sendo feito, como estava sendo o 
descarte de resíduos de lixo, e depois eles expuseram. Então a gente tem 
que pensar a própria prática, eu acho que isso em alguns professores estão 
se conscientizando isso, não adianta ficar apenas no discurso (P 4); 

 
De suma importância na vida dos futuros profissionais, sejam eles 
graduados ou técnicos (P 5);  
 
- Então, essas questões ambientais que tem sido trabalhado, elas têm... 
geralmente, ela trabalha nos projetos de ensino, pesquisa, extensão. Então, 
são grupos que têm seus trabalhos, estão desenvolvendo seu trabalho. Eu 
mesmo, já... desde que eu cheguei aqui, quase todos os meus projetos 
estão relacionados à área ambiental. Eu fiz projeto com jardins didáticos, 
como prática de educação ambiental. Daí depois eu acabei colocando a 
educação inclusiva, trabalhei com os meninos da APAE, a gente mexia na 
terra, a gente andava. Quer dizer, eu não sou especialista em jardim, mas a 
gente tinha essa coisa de entender como é que era o processo, germinação 
de semente. Daí a gente tem uma reserva aqui, uma área de fragmento de 
floresta, nós fomos até lá e tal para sentir o ambiente. Daí depois eu fiz 
projeto com abelhas e plantas que aborda muito essa questão ambiental, eu 
ainda nem fechei esse projeto, né? E aí eu... não ficou só aquele grupo, eu 
peguei uma sala de aula inteira, fui para uma visita técnica em Alto Paraíso, 
para eles verem lá, porque ele já tem lá uma criação racional lá, nós não 
temos, aqui a gente tem essa intenção de fazer aqui. Então assim, sempre 
essa questão ambiental, ela nunca saiu de mim, na verdade, ela sempre 
esteve todos os momentos assim, que eu tenho oportunidade de estar 
trabalhando o tema, eu trabalho (P 6). 
 

 

Conforme as respostas dos docentes, infere-se que eles percebem a prática 

ambiental desenvolvida no IFRO como capaz de influenciar os alunos, já que 

conseguem expor sobre a aprendizagem ocorrida tanto na própria instituição quanto 

fora dela. Um dos docentes afirma que por trabalhar em períodos mais avançados 

do curso consegue perceber que as disciplinas anteriores possibilitaram a 

aprendizagem da temática ambiental.  

Outro docente afirma que o foco do IFRO tem sido o ensino, e que a temática 

ambiental tem sido realizada a partir de datas comemorativas; enquanto outro relata 
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que tem sido praticada no ensino, pesquisa e extensão. Sendo que o exemplo citado 

do desperdício de alimentos no refeitório não se refere exclusivamente ao curso de 

Biologia, mas sim ao de Técnico em Alimentos.  

 A respeito do que você conhece alguma ação ou algum programa 

desenvolvido aqui no IFRO de Ariquemes/RO que tem a temática ambiental como 

foco, os professores afirmam: 

 
- Nós temos na Semana da Biologia muito forte a temática ambiental, 
trabalho muito forte, e a Semana do Meio Ambiente, né? Dentro daquela 
semana do meio ambiente também se trabalha bastante, aí não só o 
superior, mas todos os professores de geografia, de biologia, até alguns 
colegas de história, a gente trabalha junto e nós desenvolvemos alguns 
trabalhos com os alunos, com a temática sim (P 1); 
 

- Hum... algum programa? Eu acredito que tenha, mas não... (P 2); 
 

- A temática ambiental, não, só... eu sabia de um projeto de compostagem 
que eles tinham aqui no IFRO, só que, pelo que eu me lembro, quando eu 
cheguei aqui já não tinha mais esse projeto de compostagem, que eles 
faziam lá para trás. Inclusive, nem conheço esse IFRO tudo, esse campus 
todo, eu nem sei direito, mas eles faziam lá para perto do refeitório que 
tinha esse projeto de compostagem, mas se eu não me engano, ele acabou, 
acho que não foi para a frente. E esse das meninas de fazer a separação do 
lixo que eu também não sei o que... qual foi a finalização dele, o final disso 
eu não sei. Foi só acho que... as outras não. A questão de água assim, não 
(P 3); 
 

- É, tem muita coisa... Especificamente eu não sei, não sei te dizer. Tem 
projetos. Por exemplo, tem o projeto de auto-suficiência, tentar fazer com 
que o refeitório... Já o arroz é produzido aqui, algumas coisas são 
produzidas aqui, né? Mas é como... eu não sei dizer especificamente quais 
projetos que cada um... Não tem diálogo, né? Mas eu sei que tem. Estava 
para vim o Agroecologia, um projeto de Agroecologia, mas não foi aprovado 
(P 4); 
 
- Sei que existem, mas no momento não sei informar ao certo quais são 
elas (P 5); 
 

- Ah sim, nós temos aqui na extensão um projeto chamado “Oikos”... Que a 
gente traz alunos de outras escolas para conhecer o IFRO, eles vêm para 
conhecer, eles passam o dia aqui, e aí eles andam por toda a instituição, 
conhece todos os laboratórios, tudo. Eles passam o dia aqui, geralmente às 
vezes tem gente até... Ultimamente não tem acontecido tanto, mas já 
vieram várias escolas para conhecer o IFRO, os professores trazem, andam 
pelo campo...   Mas eu digo assim, ações que envolva temática ambiental. A 
gente teve, que eu participei também de um. Mas eu acho que esse projeto, 
ele não está registrado. Mas eu criei aqui uma logomarca, junto com um 
outro grupo de servidores, que a gente trabalhou... nós adotamos a caneca, 
a gente adotou a caneca aqui e aí... Cadê? Aqui tem uma. Isso aqui é obra 
minha. A gente tirou os copos... (...) A gente aboliu os copos descartáveis 
do IFRO, sabe? A gente... Então nosso projeto é “Quero um planeta 
descente, meu consumo é consciente.” E aí a gente pediu recurso e 
compramos canecas para todos os servidores, personalizados. Isso aqui é 
uma ação de... nosso, né? Dos servidores, de um grupo de servidores que 
fizeram. Aí a gente foi, estudou como é que ia ser e tal. Nós aplicamos um 
questionário. Né? Esse questionário inclusive está com uma servidora que 
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está fazendo mestrado na área, ela está utilizando esses dados para o 
mestrado dela (P 6). 
 
 

Assim, quando questionados sobre os programas desenvolvidos pelo IFRO 

que incluem a temática ambiental, enquanto dois docentes desconhecem se algo 

tem sido realizado, outro docente afirma ser bastante focada na Semana de Biologia 

e Semana do Meio Ambiente. Também citaram a adoção de canecas em 

substituição aos copos descartáveis como um projeto criado pelo curso, e um projeto 

denominado oikos, mas que não fica claro de que forma ele inclui a temática. Outra 

ação relevante exposta é quanto a produção de arroz para o consumo interno, como 

forma de auto-suficiência.  

Outra questão dirigida aos docentes: “Houve algum momento em que você, 

juntamente com os alunos, puderam participar de discussões para incluir a temática 

ambiental no curso de biologia?”, com as seguintes respostas: 

 
- Sim. Na Semana da Biologia, por exemplo, alguns colegas... oficinas 
também, aí não especificamente só os meus alunos do sexto período, mas 
o curso como um todo, né? Eu particularmente também já trabalhei em 
oficinas com a temática ambiental com eles há três anos, dois anos atrás a 
gente oferece oficinas dentro da Semana da Biologia e é muito proveitoso 
(P 1): 
 
- Não. Desde que eu estou aqui não, pelo menos comigo não (P 2); 
 
- Não, não foi aberto. Do tempo que eu estou aqui que foi de agosto de 
2016 até agora, não, não teve nenhuma abertura para a gente fazer essa 
discussão não, principalmente com os alunos. (P 3); 
 
- Não, não houve. Porque provavelmente se tem, é porque eu tive pouco 
contato com eles para falar, para chegar... como era... A gente está falando 
mais sobre professor do que específico (isso). (P 4); 
 
- Na construção do novo PPC, mas não sei se os alunos foram convidados 
a auxiliar (P 5); 
 
- Ah não. Não. Isso acho que não foi feito (P 6); 
 
 

As respostas dos docentes demonstram que os professores e os alunos não 

tiveram a oportunidade de discutir a inclusão da temática ambiental no curso de 

Ciências Biológicas do IFRO de Ariquemes/RO. Esta afirmativa pode ser 

considerada como uma problemática institucional que reflete as relações 

pedagógicas nas práticas educativas. 
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Nesse aspecto, questionou-se a respeito de “se alguma ação envolvendo sua 

disciplina e os alunos no que se refere à questão ambiental no IFRO de Ariquemes 

ou na comunidade local?”, com as seguintes respostas: 

 
- Com a comunidade não. Com relação aos alunos, não sei se encaixa 
nessa pergunta específica, mas assim, a gente trabalha... A gente tem uma 
dificuldade muito grande por o curso ser noturno e durante a semana, por 
exemplo, a gente desenvolver alguma ação. Porque a maioria dos alunos 
trabalham, então é extremamente complexo. No sábado tem a questão de 
alguns às vezes que são religiosos e tal. Mas temos essa dificuldade. Mas 
desenvolver ação com a comunidade não, mas com os alunos sim, no 
campus de visita, por exemplo, à nossa reserva, a aula de campo que a 
gente faz. Há dois anos atrás, eu conseguir fazer uma visita ao Garimpo 
Bom Futuro e a gente trabalhou educação ambiental, inclusive, com os 
alunos da escola do Garimpo Bom Futuro. Mas esse ano não consegui 
fazer (P 1); 
 
- Na minha disciplina eles elaboraram projeto em sala, aí eles elaboraram 
as palestras e foram palestrar nas escolas. E as palestras envolviam quais 
temas? - Lixo, poluição, conservação da água, questão de agrotóxicos e 
foram temas escolhidos pelos próprios licenciandos e não dado por mim.  
Depreende-se que a o envolvimento das disciplinas do curso de Ciências 
Biológicas licenciatura do IFRO de Ariquemes/RO com a temática ambiental 
e a comunidade local, tem sido realizada de forma insuficiente, 
demonstrada a partir das respostas dos docentes, em que frisam essa 
relação curso-temática ambiental-comunidade local como visitas técnicas ou 
palestras nas escolas da cidade. Um dos professores reflete que por ser um 
curso oferecido no turno noturno, uma das dificuldades de práticas na 
comunidade é que os alunos trabalham durante o dia (P 2). 
 
- Não, na minha disciplina, na minha disciplina em si, não, mas eu utilizei 
alguns alunos da minha disciplina como monitores dessa prática ecológica 
que eu fiz lá no fragmento florestal, com o pessoal do ensino médio, mas 
das metodologias não, nem da sistemática. (P 3); 
 
- Não. (P.4);  
 
- Não. (P 5); 
 
- Não. (P 6); 

 
 

Observa-se que as práticas educativas devem refletir as experiências e 

teorias voltadas para o desenvolvimento de ações pedagógicas e das práticas 

dinamizadas, e diversificadas na sala de aula, visando à aprendizagem, pois “Elas 

permitem ao aluno vivenciar e desenvolver, ao longo de sua formação, estratégias 

para uma atuação mais segura em seu campo profissional. Podem incluir 

seminários, atividades de extensão (como visitas e excursões técnicas) e outras, a 

serem previstas nos planos de ensino dos professores” (IFRO, 2012, p. 29). 
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Neste caso, ainda o PPC do curso aponta que “as práticas de ensino são 

fundamentais para o desenvolvimento de experiências de aplicação de teorias em 

práticas diversas, como as laboratoriais, de campo e outras”. (IFRO, 2012, p. 28) 

 Em outro questionamento, “Você estabelece alguma relação entre questões 

ambientais e ensino superior?”, os professores afirmam: 

 
- Questão ambiental é extremamente ampla. Eu vejo uma relação muito 
próxima, inclusive, os cursos que surgiram de uns anos para cá, como 
Gestão Ambiental, por exemplo, de nível superior ou de nível tecnólogo, de 
tecnólogo com atribuição superior. Então, eu entendo que o próprio curso 
de geologia de nível superior não se estuda a geologia pura e simples só 
dos minerais, né? Então, essa relação, ela existe e ela precisa existir (P 1); 
 
- Há sim, eu que não faço essa relação, infelizmente. Até porque as minhas 
disciplinas são fechadas, entendeu? As ementas, elas são muito fechadas e 
é muito, muito direto, uma coisa que você tem que trabalhar e não tem 
muita abertura. Não tem como eu chegar lá e falar assim, “pessoal, hoje a 
gente vai trabalhar sobre a temática ambiental. Como que é... como que a 
temática ambiental é aqui no estado de Rondônia?”. A gente não tem como, 
não tem como eu falar para eles que eu vou trabalhar isso hoje, até porque 
não tem na ementa. Entendeu? Não tem abertura para a gente, é muito 
fechado. Então, eu não trabalho não, eu só participo. Quando tem alguma 
palestra, alguma coisa, vez ou outra aí a gente participa, como ouvinte 
também, né? Discutindo alguma coisa, mas é muito raro (P2); 
 
-  Bom, a biologia tem uma relação bem íntima com a questão ambiental, 
mas eu acredito que a educação ambiental, ela tem que existir em todos os 
cursos superiores, independente da área, porque todo profissional, ele tem 
que saber, tem que ter uma noção das questões ambientais. (P 3); 
 
- Eu acho que é, pensando em ensino superior, é o que... a forma com que 
esse profissional pode atuar nessas questões, na reflexão. Que são 
questões... Está aí né, são primordiais, algo que a gente precisa, algo que a 
humanidade precisa resolver. Então, o ensino superior tem esse papel 
fundamental de tanto conscientizar as pessoas, trazer soluções, ter uma 
crítica também para um certo discurso vazio que tem “ah, plantei uma 
árvore, estou salvando o meio ambiente”, enquanto as pessoas continuam a 
utilizar... É quase ridículo essa tentativa, né? Não está ajudando. 
Desmatamento, a gente anda por aqui vê um monte de pasto, que na 
verdade, esse monte de... para mim, coloca o boi para ocupar terra, não 
está produzindo nada, só tem o boi ali para ser segurança para uma 
mudança latifúndio. Então, está aqui do lado, né? Então, eu acho que o 
ensino superior precisa criticar, “será que essa é a única opção, será que é 
esse sistema que a gente tem, não tem outra forma, ele vai se sustentar por 
muito tempo?”. E agora as pessoas tão vendo que não (P 4); 
 
- Sim. (P 5); 
 
- Porque o ensino superior geralmente a pessoa está se formando para ser 
formador. Então, é importante que ele tenha esse preparo, essa formação 
porque ele vai trabalhar com outro público, - geralmente, eu estou falando 
da licenciatura -, é importante que na sua formação, ele tenha bem 
organizado essa questão ambiental, porque no dia a dia dele isso tem que 
ser uma rotina, né? Tem que ser uma rotina, ele não pode estar 
desvinculado disso, principalmente nessa área. Porque geralmente as 
pessoas esperam, apesar de todas as áreas deveriam estar dentro, mas... 
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dessa área de educação ambiental, mas geralmente, eles esperam isso do 
professor de biologia, né? Então é extremamente importante que tenha bem 
forte essa formação nessa área (P 6). 
 

 

Os docentes entrevistados estabelecem relação entre ensino superior e 

temática ambiental e consideram importante essa inclusão, ainda mais por tratar-se 

de um curso de licenciatura, onde se forma profissionais dos quais geralmente é 

requerido práticas de educação ambiental, no entanto, um deles afirmou que o 

currículo do curso é engessado, o que dificulta a abordagem do tema, demonstrando 

que segue à risca o conteúdo presente na ementa. Outro docente reafirma a 

importância do tema no ensino superior para a formação de uma consciência crítica, 

e cita como exemplo da insustentabilidade da criação de gado, que gera 

desmatamento.  

Em outra questão, questionou-se: “Na sua opinião, as questões relativas à 

temática ambiental devem ser enfocadas pelo Instituto Federal em geral?”, com as 

seguintes respostas: 

- Sim, pela importância da temática, né? Pela importância. E, como eu falei, 
aqui no campus a gente tem alguns momentos durante o nosso calendário, 
vou repetir, como a Semana da Biologia e a Semana do Meio ambiente que 
a gente trabalha com os nossos alunos a temática (P 1); 
 
-  Bom, eu acho que não só institutos federais, mas eu acho que todas as 
intuições de ensino deveriam levar em considerações as questões 
ambientais, principalmente aqui em Rondônia, que nós estamos na 
Amazônia e a Amazônia é um dos mais desmatados, digamos assim, 
depois da Mata Atlântica, né? É onde que mais perde devido à 
fragmentação, né? Então, eu acho que é um tema que está infiltrado em 

todos os níveis de ensino (P 2); 
 
- Não, com certeza. Porque o IFRO é uma instituição, querendo ou não, que 
gera um impacto na sociedade. Se você tem a marca do IFRO assim, você 
já tem uma coisa, tipo assim, já é uma coisa séria que tem uma 
responsabilidade. Eu não conheço ações ambientais que o IFRO faz nos 
outros câmpus, eu falo daqui, né? Mas se ele fizesse coisas mais 
expressivas, na temática ambiental, eu acho que seria um retorno muito 
grande para a sociedade. Eles podem fazer pequenas coisas assim, dentro 
dos próprios campus, né? Mas a gente não... eu não fico sabendo assim, 
muita coisa. As coisas que eu fico sabendo de outros câmpus, assim, que é 
bem pouco, é que eles fazem tipo reciclagem de alguns materiais, 
principalmente de Pet para fazer alguma coisa, mas eu acho que fica muito 
dentro do IFRO, mas se eles fizessem alguma coisa mais expressiva pro 
retorno da sociedade, ou pelo menos pra mostrar que aquilo é importante, 
meio que pra abrir os olhos assim, pra sociedade. Principalmente aqui que 
eu vi uma reportagem acho que ontem, falando que na questão do 
saneamento básico, Porto Velho está em último lugar das capitais. E em 
outras coisas também. Então, acho que, como a gente tem uma, vamos 
dizer assim, uma marca, né? O Instituto Federal é uma marca no Brasil 
todo, então, ele querendo ou não, ele leva um nome, ele tem uma coisa... 
eu não sei o nome direito, mas ele tem uma coisa boa por trás dele, se ele 
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realmente faz alguma ação nesse sentido, as pessoas tendem a ir pra esse 
lado também, tendem a continuar fazendo, ver que “nossa, o pessoal ali tá 
fazendo isso e é importante tal, vamos fazer isso também, porque o pessoal 
lá faz. E olha, tá tendo um retorno muito legal, também quero participar 
disso.” Então, querendo ou não, simplesmente por causa da marca e do que 
o IFRO representa, eu acho que já seria bom. Mas eu mesmo não vejo 
umas coisas muito expressivas não, só pequenos projetos dentro do 
campus. Em outros câmpus, né? Não aqui (P 3); 
 
- Porque, pelo próprio projeto do Instituto Federal que está atrelado ao local, 
né? No sentido assim, a ideia que é o Instituto Federal de Educação 
Ciências e Tecnologia. Não sei se falei certo. Mas o quê? Ele tem a ideia de 
que, ser uma instituição de ensino que tenha ensino, pesquisa e extensão, 
que vá, trabalhe nisso. E o quê? Tenha papel de transferência de 
tecnologia, produz tecnologia aqui se transfere tecnologia para... Porque 
está pensando na cadeia produtiva local, os cursos estão atrelados com o 
local. Então, essa transferência de tecnologia, esses saberes. Você 
consegue falar “ó, do jeito que você está fazendo, você está tendo um 
impacto muito maior, se você fizer desse jeito você vai ter mais renda e 
menos impacto.” Então isso é primordial, isso que a gente necessita, o setor 
produtivo, tanto para o pessoal que consome também, a gente precisa 
conscientizar, abrir o leque de opções (P 4); 
 
- Sim. Acredito que todas as Instituições, não apenas o IFRO, deveriam ter 
um foco voltado a esta temática, mas o IFRO se encontra no “coração” da 
Amazônia e certamente deve estar preocupado com a preservação do que 
temos de mais valioso, visto ser totalmente possível vincular a prática 
profissional e a sustentabilidade e preservação ambiental (P 5); 
 
- Porque o IFRO justamente por ter essa tríade que você falou de pesquisa, 
ensino e extensão, a gente tem mais oportunidade de trabalhar do que as 
outras escolas. Devido a gente ter esses três lugares diferentes, a gente 
tem editais que geralmente tem recursos ou às vezes não são recursos 
altos, mas tem recurso. Contempla bolsa para os alunos e tal. Então a gente 
tem mais oportunidade de trabalhar, então... E também assim, a própria 
base dos institutos federais que vieram de muitas escolas agrícolas e tal, 
né? Então, faz parte mesmo (P 6). 
 
 

Os docentes entrevistados consideram imprescindível a discussão da 

temática ambiental no IFRO, argumentando que, por ser uma instituição considerada 

“modelo” para outras, quando realizam determinada prática, acaba gerando 

influência noutras. Também consideram que por proporcionar ensino-pesquisa-

extensão, a instituição é favorecida, tanto pela diversidade de atividades, quanto por 

recursos. Um dos docentes enfatiza o Instituto como lócus de produção e 

transferência de tecnologia, e que pode favorecer a produção local, ao gerar 

pensamento crítico do uso dos recursos naturais. Além disso, consideram relevante 

a discussão porque a Instituição localiza-se num estado da região amazônica 

(Rondônia), onde as questões socioambientais são reais, requerendo a formação de 

profissionais competentes para lidar com as mesmas.  
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Na formação de professores de Biologia do IFRO de Ariquemes busca-se 

uma integração entre ensino, pesquisa e extensão, como consta no PPC: 

 
Assim, o fazer pedagógico desse curso evitará a separação entre 
ciência e tecnologia e entre teoria e prática, conceberá a pesquisa 
como princípio educativo e científico, e as ações de extensão como 
um instrumento de diálogo permanente coma sociedade. Para isso, 
organizará suas atividades de modo a incentivar a iniciação científica, 
atividades com a comunidade, a prestação de serviços e outras 
ações de participação ativa dentro de um mundo de complexa e 
constante integração (IFRO, 2012, p. 34). 

 
 

A tríade ensino-pesquisa-extensão na formação inicial de professores de 

ciências é importante, pois “quando bem articulados, conduz a mudanças 

significativas nos processos de ensino e de aprendizagem, fundamentando didática 

e pedagogicamente a formação profissional” (DIAS, 2009, p.39). 

Essa integração pode vir a possibilitar que o IFRO, assim como as 

universidades possa colaborar no desenvolvimento do ensino, da pesquisa e 

extensão “na busca de soluções e na definição de responsabilidades para o 

desenvolvimento do pensamento crítico que possibilite o enfrentamento das causas 

da degradação ambiental” (SORRENTINO e NASCIMENTO, 2010, p. 31). Nesse 

caso, as Instituições de ensino Superior devem desenvolver possibilidades para a 

realização do conhecimento, como é o caso dos Institutos Federais.  

Também questionou-se aos discentes se já haviam participado de alguma 

atividade interdisciplinar no IFRO de Ariquemes, com as seguintes afirmativas: 

 
- Sim. Já. De algumas. Trabalhei junto com o professor de sociologia na 
reserva ambiental aqui do IFRO, nós levamos os alunos para trabalhar 
justamente essa questão socioambiental, da circunvizinhança do IFRO, da 
fundiária do campus (P 1); 
 
- Não. Nenhuma. (P 2); 
 
- Já participei, com a disciplina de química, a gente fez uma gincana 
ecológica lá no fragmento do florestal (P 3); 
 
- É, agora vendo o conceito, tem que pensar se foi uma atividade 
multidisciplinar. Eu elaborei um projeto de música em que o título é Música 
como Instrumento de Convergências de Saberes, que a gente está em 
execução ainda, que a ideia era meio que pegar a construção do 
repertório... a construção de um conselho didático. A gente pensasse como 
contar a história de Rondônia ou os fluxos migratórios ou como foi a forma 
de ocupação, selecionando músicas e dentro dessas músicas conseguindo 
trabalhar certas questões, trabalhando tanto sobre Geografia, quem foram 
as pessoas que vieram, o local, como vieram, questão história, sociologia. 
P: Isso é o projeto?  “Isso é o projeto. A gente conseguiu construir ainda, 
porque conceito didático teria um texto. Né? Aí no texto a gente não foi 
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elaborado, a gente estava tentando fazer uma apresentação. As músicas 
foram feitas, e a ideia que surgiu meio... músicas que falasse... Por 
exemplo, o pessoal chegou com o barco, então vai ter uma... músicas do 
primeiro jeito que as pessoas vieram para cá, com música falando essa 
questão do barco, questão do ribeirinho. Depois pensamos música... Tem 
uma música O Trenzinho do Caipira do Villa Lobos que é a questão do trem 
que (marcou) um pouco a região, depois a estrada (P 4); 
 
- Ainda não. Conheço várias experiências, mas não participei das mesmas. 
(P 5); 
 
- Interdisciplinar? Olha, não sei se eu posso dizer que sempre foi 
interdisciplinar. Ano passado não, semestre passado nós trabalhamos a 
disciplina didática com três profissionais diferentes, de áreas diferentes. 
Então, a gente trabalhou, um professor de música, um professor de 
sociologia e uma professora de biologia que foi eu. Então, nós três 
trabalhamos a disciplina e cada um com uma abordagem diferente, do 
conhecimento que a gente tinha, que a gente tem. Isso foi bem interessante 
assim, foi uma experiência... Que nós fizemos pela necessidade porque 
falta professor e a gente abraçou a disciplina, porque a gente entende que é 
uma disciplina muito importante para o curso, daí nós três levamos o nosso 
conhecimento e colocamos dentro da didática. Não sei se isso foi... Porque 
daí o Alessandro, ele tem mais a visão sociológica, porque é a área dele. O 
professor Manuel que é na área de música, ele dava exemplo de música, 
quando estava trabalhando a disciplina, e nós assistíamos um a aula do 
outro, a gente tava sempre juntos assim. Igual, essa semana vai ser o 
Manuel que vai dar aula, mas eu e o Alessandro ia e sentava como aluno e 
assistia a aula dele. Então, a gente trabalhou a disciplina assim. E eu fiquei 
mais com a parte prática de biologia, no final. Então, eu acho que foi uma 
interdisciplinaridade. Mas a gente fez por nossa conta isso aí, né? Foi bem 
interessante (P 6). 

 
 

O IFRO por atuar no ensino, pesquisa e extensão digamos que teria mais 

facilidade em tornar realidade à prática interdisciplinar. No entanto, Fazenda (2012) 

entende que a prática interdisciplinar aumenta o trabalho por parte do professor e, 

consequentemente, a sua dedicação à tarefa docente, por isso muitos preferem 

reproduzir o ensino tradicional. Também se deve ao fato de que grande parte dos 

docentes tem formação através de conhecimentos norteados pela fragmentação 

científica, o que dificulta neles a visualização da relação entre os campos científicos 

e a necessidade de dialogarem com especialistas de outras áreas, buscando 

compreender melhor a sua (FAZENDA, 2012). 

Nesse aspecto, Japiassu (1976) destaca que a interdisciplinaridade deve 

proporcionar novos conhecimentos de modo que as disciplinas não devem ser um 

obstáculo para a realização do saber de modo que proporcione atitudes que 

envolvam a busca pelo saber no processo de ensino aprendizagem. 
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Aos docentes do curso de ciências biológicas licenciatura questionou-se se o 

IFRO incentiva a interdisciplinaridade nas práticas pedagógicas, tendo algumas 

respostas: 

- Sim. Aqui sempre é muito bem-vindo os programas ou as ideias ou os 
projetos que trabalham com a interdisciplinaridade. Que, inclusive, o 
Departamento de Ensino solicita de nós docentes que nós possamos 
trabalhar integrados dentro de uma mesma temática. Alguns colegas 
preferem não fazer, outros... como qualquer instituição, outros conseguem 
trabalhar o conjunto. E as vezes que nós conseguimos trabalhar em 
conjunto com outros colegas o resultado foi muito bom (P 1). 
 
- Acredito que sim. Como eu sou ainda nova aqui, então talvez eu não tenha 
me inteirado de toda a situação, mas eu já vi vários professores que 
trabalham dessa forma (P 2); 
 
- Incentiva. Principalmente na questão de... Como é que fala? Ele incentiva 
assim, quando eles fazem reuniões, aí as pessoas contam os seus casos, 
né? De “ah, eu fiz uma prática com tal pessoa e tal pessoa”, aí aquilo já vai 
te inspirando, os gestores assim, tal, já vão tipo que concordando que isso é 
uma prática boa, que isso é importante tal, e todo mundo vai vendo aquela 
experiência. Mas são poucos os momentos que a gente tem esses tipos de 
reunião para a gente ver os outros exemplos, né? Até foi por causa disso, 
que a gente foi numa reunião e algumas pessoas falaram que tinham 
desenvolvido algumas coisas, né? Alguns projetos e aí eu já fiquei meio 
interessada assim, “ah, também quero fazer.” Até porque o campus é 
grande e tem muitos professores, geralmente... às vezes a gente nem 
conhece todos os professores, você conhece de vista, mas você não sabe o 
que que ele trabalha, então é meio difícil. Mas quando tem reunião desse 
tipo, eles incentivam sim, eles dão abertura para gente falar o que que a 
gente fez, eles falam que é uma coisa boa, que é importante, que isso... A 
gente vê realmente que melhora, né? Não é uma coisa falada de boca para 
fora não, a gente vê que é importante (P 3); 
 
- O IFRO incentiva, tem editais, né? O único problema é a questão de IFRO 
nem nada, é a questão de dificuldade de se fazer isso e da... Apesar da 
gente querer fazer isso, a gente precisa de tempo, a gente precisa de ter 
professores que sentam junto, fala planejamento em conjunto, (com 
diálogo). A gente tenta fazer, mas a nossa rotina fica muito difícil, a gente 
está muito preso a um professor, uma disciplina, gerar nota, né? alar quem 
vai, quem não vai. No final das contas o que resume é isso (P 4); 
 
- Sim. Tanto a interdisciplinaridade como projetos integradores (P 5); 
 
- Incentiva, inclusive está nos nossos documentos essa questão da 
interdisciplinaridade. Só que, ainda é uma coisa que a gente não tem uma 
equipe pedagógica ainda para dar esse alicerce. A gente ainda não tem 
isso, sabe? (P 6). 
 
 

Ao defender a interdisciplinaridade, Martino e Boaventura (2013) 

compreendem que é necessário ter uma razão epistemológica que conduza o 

conhecimento científico de modo significativo. Sem essa análise a questão 

epistemológica é desarticulada, não tem sentido parecendo apenas um item de 

decisão política ou administrativa. 
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A partir das respostas dos docentes, compreende-se que o IFRO tem 

incentivado a prática interdisciplinar na formação inicial de professores de Biologia, 

no entanto, a burocracia tem sido um dos entraves, bem como a indisponibilidade de 

uma equipe pedagógica suficiente.  

Fazenda (2003) destacou em suas pesquisas a formação docente como o 

obstáculo mais difícil dentre os entraves à efetivação da interdisciplinaridade. 

Considera que será preciso mudar a relação pedagógica fundamentada na 

transmissão de conhecimentos de dada disciplina para uma relação dialógica que 

considere como igualmente importantes todos os saberes e requer interação e 

parcerias entre os educadores 

Esse incentivo é importante para a formação inicial, pois esta precisa superar 

o modelo de transferência de conhecimentos formais e formas culturais 

preestabelecidas, estáticas e fixas para propiciar aos licenciandos o 

desenvolvimento da atitude investigativa aliando teoria e prática, bem como 

incentivar a observação, o debate, a reflexão, a análise da realidade social, o estudo 

de casos e a aproximação da escola. A dissociação entre conhecimento e cotidiano 

tem resultado na formação de profissionais imaturos e pouco criativos quando 

defrontados com a dinamicidade que o trabalho apresenta (IMBERNÓN, 2005). 

Ao IFRO é dada a possibilidade de adotar o princípio da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, o que permite a busca da qualidade educacional, 

tendo em vista a possibilidade da interdisciplinaridade curricular, que conforme 

Martino e Boaventura (2013) envolve diferentes dimensões, como: o ensino 

(composição de um currículo escolar), a aplicação prática (grupos de trabalho 

envolvendo diferentes especialistas em torno da solução de um problema prático 

comum) e a fundamentação do conhecimento científico (epistemologia). Isto faz com 

que, a discussão se desdobre em muitos assuntos e tenha características bastante 

diferentes em cada um desses âmbitos. No entanto, para estes autores não se tem 

discutido a interdisciplinaridade a partir de uma base epistemológica e sua relação 

com as questões do pensamento científico, mas sim como uma questão ideológica, 

como mostra sua origem e desenvolvimento, o que de certa forma explica as 

fragilidades de suas bases (MARTINO e BOAVENTURA, 2013). 

O sentido da atividade interdisciplinar reflete o fenômeno prático relacionado a 

um exercício orientado por epistemologias e metodologias que se estabelece na 
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práxis. Assim, o conhecimento deve desenvolver a constituição do sujeito voltado a 

um sujeito sócio-histórico do conhecimento.  

Aires (2011, p. 23), explora as críticas à concepção hegemônica de 

interdisciplinaridade no aspecto da concepção hegemônica, em que "caracteriza-se 

por privilegiar a ação do sujeito sobre o objeto, de modo a tornar o sujeito um 

absoluto na construção do conhecimento e do pensamento". Do mesmo modo, a 

interdisciplinaridade “só pode ocorrer no trabalho em equipe de um sujeito coletivo” 

(AIRES, 2011, p. 219) que deve ocorrer por meio do trabalho em equipe. 

Ao considerar os alunos e professores como sujeitos do conhecimento, a 

construção do conhecimento interdisciplinar envolve os sujeitos de colocarem ou 

não em prática a metodologia interdisciplinar diante das necessidades que devemos 

ter na busca pelo saber. Diante disto, questionou-se aos docentes se costumam 

fazer relação teoria-prática nas aulas da licenciatura:  

 
-Na Geologia isso é essencial. Erosão, eu posso trabalhar com Data show, 
com imagem, mas se eu não levar o aluno no campo, fazer ele sujar a mão, 
(sedimento) e ver o que é de uma erosão laminar a uma voçoroca, que são 
todos os níveis da erosão, ele não vai aprender nunca, ele vai ficar só na 
teoria. E só a teoria, ele vai até conseguir dar aula lá no sexto ano, quando 
ele precisar em ciências, mas quando ele chegar no primeiro do ensino 
médio que os alunos cobram mais situações específicas, ele não vai saber 
explicar. Ou não vai saber... pode até saber explicar, mas ele não vai saber 
exemplificar, nem muito menos dizer a diferença de uma ravina para uma 
voçoroca. Então, se ele não sujar a mão, ele não vai conseguir identificar (P 
1); 

 
- Sim, sim. Por exemplo na Aula de campo com os alunos, aula prática em 
laboratório, depende da disciplina, como por exemplo, na disciplina de 
Educação Ambiental. - Levei eles para campo, pois a gente primeiro 
conhece a área, a gente lança esses assuntos de educação ambiental, de 
conscientização dentro dessas aulas de campo (P 2); 

 
-  Teoria e prática, sim. Não é sempre não, realmente quando eu posso, 
sim. Então, igual eu tinha falado para você da questão do reino das plantas. 
Então, quando a gente estava no terceiro bimestre se eu não me engano, a 
gente falou só sobre planta, só sobre o reino Plantae. Então a gente fez 
várias atividades práticas aqui no jardim mesmo e a gente fez atividade lá 
no fragmento florestal, bem no final do terceiro bimestre mesmo, quando 
eles já tinham terminado de ver tudo a questão de morfologia das plantas e 
tal, a gente foi pra lá, a gente fez uma gincana ecológica em que eles 
tinham várias... Eram cinco grupos, cada grupo tinha sua trilha e dentro da 
tinha várias etapas, mas vários pontos que eles tinham que parar e 
responder uma pergunta sobre aquela determina planta, porque tinha uma 
pergunta que estava ligada à planta que estava ali, então eles não podiam 
trocar as coisas também não, eles tinham que seguir. Então sempre que dá, 
eu levo eles sim. E no começo do ano geralmente assim, nos primeiros 
anos dá para fazer muita coisa de laboratório também. Então quando eu 
estava com os primeiros anos, eu levava eles mais para os laboratórios. 
Então, isso depende, depende muito do conteúdo, não é sempre não. 
Gostaria de fazer mais coisas, né? (P 3); 
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- É, acho que isso foi um exemplo sim. O fato... “ó, tem essa tendência” que 
a gente fica falando papel da escola, o que que é, como que é o (Libâneo) 
trabalhava bem isso, né? O papel da escola, quais os conteúdos que são 
importantes, função do professor, relação professor/aluno. Ai quando teve 
essas questões, “então tá, me mostra como vocês acham que isso 
acontece.” Porque muitos também, na hora, dependendo do tipo de 
tendência pedagógica, era difícil separar, a diferença era muito sutil, mas 
tentar exemplificar mesmo que fosse... Podia até ser piada, podia ser algo 
meio... Os alunos tinham a parte da criatividade deles e querer exagerar a 
aula, fazer com que o professor fosse estereotipado, né? Essa parte prática 
fez com que eles pensassem muito na teoria, ao invés de ficar decorando, 
“função da escola é isso, papel é esse (P 4); 
 
- Sim, citando exemplos do dia a dia; trabalho, estudo, infância, família (P 
5); 
 
- O tempo todo, se a gente não fizer isso, não existe aprendizado, se a 
gente não dizer essa... contextualizar. Então, a gente tem que está o tempo 
todo fazendo essa relação, dando exemplos. Você está falando da... Por 
exemplo, a filosofia e a história da biologia. Então quando a gente foi 
trabalhar lá na antiguidade que falava pouco sobre... Já se falava na 
antiguidade sobre a lei de Darwin, um pouco pelo menos, não exatamente 
tão sistematizado como Darwin fez, mas já se falava sobre isso lá atrás. 
Então daí eu fazia essa comparação “olha, gente, olha onde é que já se 
discutia a lei da evolução, olha lá onde já discutia. “Ou então, por exemplo, 
quando ia trabalhar a questão da botânica, daí eu puxava para as coisas 
que a gente tem hoje. Quando falava de Aristóteles, dos animais, eu puxava 
para as coisas que a gente tem hoje. A questão do nosso corpo, as 
discussões que tinha antes e o que que a gente tem de conhecimento hoje. 
Então assim, o tempo todo fazendo essa analogia (P 6). 
 
 

Pode-se verificar que, diante das respostas dos docentes, a relação entre a 

teoria e a prática que tem sido realizada através de atividades extra sala, em que os 

alunos podem entrar em contato com a realidade, em ambiente natural (aula de 

campo), em laboratório e também através da prática didática do conteúdo teórico da 

disciplina de Didática. No entanto, consideramos que as disciplinas de Filosofia da 

Biologia e Filosofia e Ética Profissional, não realizaram prática pedagógica, mas sim, 

recontextualização do conteúdo, o que favorece o entendimento dos docentes, ao 

relacionarem a teoria científica com a cultura local.  

 Em relação às relações de aprendizagem de modo interdisciplinar no contexto 

da formação dos professores, Carvalho, Santana, Cavalari, (2003, p. 118) entendem 

que uma das condições para um currículo ambientalizado são as adequações 

metodológicas caracterizando a coerência e articulação entre teoria e prática: 

 
Envolvendo análise da coerência entre os trabalhos práticos com as 
propostas teóricas e também entre o discurso institucional e docente em 
relação às práticas desenvolvidas (avaliações, planos de ensino, projetos 
pedagógicos). Compreende a articulação entre conteúdos e metodologias, o 
uso de metodologias participativas (resolução de problemas, projetos).  
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Os cursos de licenciatura têm buscado uma maior articulação entre teoria-

prática, o que de acordo com os autores, tem refletido no currículo dessa etapa de 

formação, onde há uma tendência a reconsiderar o docente como um repetidor de 

teorias, mas como um profissional capaz, a partir do conhecimento teórico científico, 

produzir conhecimento, numa constante interação teoria-prática-teoria.   

A este respeito, Santos e Frison (2014, p.16-17) consideram:  

 
O que reflete a mudança do papel do professor dos últimos tempos, que 
passa a ser visto mais do que um aplicador de teorias, e neste contexto a 
prática tornou-se fortemente presente nos currículos dos cursos de 
Licenciatura. Mas ainda há muito que se discutir e refletir de como ambas, 

teoria e prática, são articuladas durante a formação inicial dos professores.  
 
 

Estes autores defendem que ambas, teoria e prática, deveriam ocorrer de 

maneira simultânea, dialogando entre si, em prol do processo de ensino e 

aprendizagem do licenciando. Porque consideram um equívoco o que as 

Universidades muitas vezes costumam fazer, priorizam que a teoria deva vir antes 

da prática, como nos casos das atividades que envolvem os estágios, e que para 

isso os licenciados devem passar pelas diversas disciplinas de didática que 

teoricamente preparam o estudante para atuar na docência, para só assim, terem o 

primeiro contato com as escolas e a sala de aula.  

No entanto, entendendo o ensino superior como sendo influenciado e como 

instituição que influencia na realidade social local e global, pois:  

 
Na relação teoria-prática se manifestam os problemas e contradições da 
sociedade em que vivemos que, como sociedade capitalista, privilegia a 
separação trabalho intelectual - trabalho manual e, consequentemente, a 
separação entre teoria e prática (CANDAU & LELIS, 1999, p.58).  
 

 
A dificuldade em relacionar teoria e prática pode estar relacionada à ideologia 

neoliberalista com ensino tradicional, cujo desafio ocorre pela forma em que se 

desenvolve a aprendizagem de forma disciplinar. Contudo, é necessário um ensino 

interdisciplinar para que ocorra o processo de Ambientalização Curricular de forma 

que é necessário que a licenciatura em biologia venha a ser um processo em 

construção para a aprendizagem dos temas de modo que seja uma constante para 

que professores e alunos possam aprender as condições planetárias de modo que 

se venha a construir a aprendizagem ambiental. 
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Este processo pode ser evidenciado pela afirmação de Guerra et al. (2015, p. 

12) que consideram as Instituições de Ensino Superior um caminho para a 

aprendizagem na Educação ambiental: 

 
Frente a esse desafio, as universidades assumem importante papel na 
responsabilidade socioambiental, de modo que a temática da 
ambientalização passa a se constituir em uma nova linha de investigação e 
intervenção, em que a Educação Ambiental (EA) assume seu papel 
transformador e emancipatório, resgatando princípios e valores históricos 
que constam no “Tratado da Educação Ambiental para Sociedades 
Sustentáveis e Responsabilidade Global” (FORUM, 1992), e na Carta da 
Terra, os quais foram incorporados aos fundamentos e princípios das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental.  
 

 

Deste modo, a responsabilidade é de todos onde, podem assumir uma 

formação interdisciplinar no campo da Biologia, que deve-se ressaltar a importância 

do papel do ensino para uma aprendizagem significativa da educação ambiental, 

considerando a articulação de três dimensões: a de conhecimentos, a de valores 

(éticos e estéticos) e a dimensão política conforme considera Carvalho (2006) para a 

formação da aprendizagem da educação ambiental nas diversas instituições de 

Ensino, principalmente o Ensino Superior. 

Quando questionado se havia ainda mais algum aspecto mencionado na 

entrevista, os professores responderam:  

 
Os nossos alunos como um todo, não os nossos alunos no IFRO, mas 
nossos alunos como um todo eu acho que no Brasil é uma dificuldade muito 
grande de se diferenciar, conservação de preservação. Inclusive, os termos 
que a própria lei usa é redundante, “preservação permanente.” Não consigo 
entender uma preservação que não seja permanente. É uma preservação 
temporária? Você não pode tirar uma folha, mas é temporário. Isso é 
conservar. Então, eu vejo essa redundância aí na própria legislação (P 1); 

 
- Eu acho que uma situação só... Eu acho que a gente tem que trabalhar 
mais fortemente as questões socioambientais. Eu volto a bater um 
pouquinho na tecla da questão socioambiental. E, aliás, e começar a 
trabalhar mais forte também com a questão de sustentabilidade. Que, 
desculpa o termo que eu vou usar, não sei se é pertinente, se não é, mas 
eu vejo algumas situações de alguns “ecoxiitas”, - vou tratar assim, que diz 
que você não pode mexer em nada, tudo tem que preservar, mas o cara 
quer dormir no ar-condicionado, ele quer comer com garfo e faca, ele quer 
morar numa casa de tijolo, mas não pode mexer em nada do meio 
ambiente. Ele não consegue dissociar. Situação de definição inclusive, 
simplória, da preservação e conservação. Assim, é uma visão 
conservacionista (P2) 
 
- Não, eu acho que foi falado tudo. (P3) 
 
- Não. (P4) 
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- Acho que não. (P5) 
 
- Ah sim. Eu também coordenei um grupo de alunos que fizeram coleta de 
lixo eletrônico, aqui, no instituto. P: Mandou para onde? R: Então, eles 
levaram para um lugar em Ariquemes que recebe, agora não lembro o 
nome, mas ficou um coletor aí, esse ano e o ano passado também. Esse é 
um projeto de extensão que foi levado para outras escolas também sabe? 
Aí os meninos pediram para eu coordenar o projeto e eu coordeno esse 
projeto (P 6). 
 

 

Um dos docentes evidenciou que as questões socioambientais precisam ser 

mais trabalhadas, bem como a sustentabilidade, porque assim como na legislação, 

em que conservação e preservação ambiental são conceitos confusos, as pessoas 

também confundem, não conseguem dissociar os termos, o que gera pensamentos 

em que consumo, qualidade de vida, conservação e preservação ainda não estão 

bem interligados. Outro docente lembrou que coordenou um projeto de extensão em 

que seus alunos participaram, envolvendo a coleta de lixo eletrônico nas escolas da 

comunidade local, no entanto, quando questionei para onde haviam destinado os 

materiais coletados disse não lembrar, mas que tinham deixado com um coletor na 

cidade.   



93 

6 A TEMÁTICA AMBIENTAL NO CURSO DE BIOLOGIA DO IFRO, CAMPUS 

ARIQUEMES: O QUE DIZEM OS LICENCIANDOS  

 

 

Esta seção traz as respostas dos licenciandos referente ao conceito de meio 

ambiente, as disciplinas em que puderam refletir sobre a temática ambiental, o que 

nos permite refletir sobre as lacunas a serem preenchidas na formação de 

professores de Biologia enquanto educadores ambientais.  

 

6.1 Concepção de meio-ambiente e de Educação Ambiental  

 

 As diversas concepções de Educação Ambiental abordadas tiveram como 

gênese de análise Marpica (2008), que considera quatro tendências: a silenciosa, a 

conservacionista, a pragmática e a crítica. 

 Na tendência silenciosa, caracteriza-se pelas questões ambientais 

trabalhadas que não aparecem implicitamente. A conservacionista, o ser humano 

não é visto como parte da natureza e a totalidade socioambiental é desconsiderada.  

Por sua vez, na tendência pragmática, a ciência e a tecnologia são discutidas 

superficialmente, pois elas seriam a solução dos problemas. Assim, a natureza é 

vista como um recurso apenas para as medidas normativas.  

E a tendência crítica em que considera o contexto histórico, social, cultural e 

político frente aos conflitos ambientais referente a superação dos mesmos, e como 

tal deve ser valorizado os conhecimentos tradicionais, em que o diálogo passa a ser 

um caminho e um princípio da educação ambiental, de modo que a atuação política 

deve ser significativa e ser realizada através da interdisciplinaridade.  

As vertentes apresentadas evidenciam diferentes perspectivas do 

pensamento sócio-histórico e filosófico na Educação Ambiental de modo que 

podemos analisar estas duas tendências de modo que se estabelecem as diversas 

faces do meio ambiente, seja ele apresentado de modo preservacionista ou de modo 

crítico.  

Para você, o que é meio ambiente? Então, para vocês que estão terminando 

o curso de Biologia, o que é meio ambiente? 

Diante disto, utilizou-se estas categorias para analisar a fala dos discentes do 

curso de Ciências Biológicas do IFRO de Ariquemes/RO. 
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CATEGORIAS FALAS DOS ALUNOS DO IFRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conservacionista 

- Eu acho que o clima também está sendo influenciado ultimamente pelo 
resultado do meio ambiente, né? Porque a gente vê aí como está muito 
diferente. Tipo, eu ando observando, outros anos essa época estava 
desaguando chuva, nesse presente momento, debaixo dos meus pés de 
planta lá em casa está extremamente seco, só chove e molha as folhas, 
embaixo não molha. Então, a influência do meio ambiente.” (A 1) 
- Fauna e flora, animais, plantas, madeiras principalmente, né? As 
árvores, (combustível), né?” (A 2) 
- O local onde os seres vivos interagem entre si.” (A 3) 
 
- “São todos os lugares capazes de haver interação entre as pessoas, pode 
ser uma gota de água, um pedacinho de terra, da mata, oceano, 
independente do tamanho ou da quantidade de seres que ali contem, é um 
meio ambiente, desde que haja vida, né? Seres” (A 4) 
 
- Meio ambiente é o ambiente onde todos os seres vivos vivem e interagem 
entre si” (A 5) 
- “Foi tudo que já foi dito, né? Acho que não tem definição melhor de que o 
meio ambiente é todo lugar, todas partes do planeta que existe vida. Não 
tem... Se existe vida é um meio ambiente, se existe interação é um meio 
ambiente.” (A 6) 
“Essa sala de aula, por exemplo, é o nosso meio ambiente do momento.” (A 
7) 
- “Sobreviver”. (A 8) 
 
- É classificado meio ambiente qualquer local que o ser humano pode viver (é 
aqui mesmo), partiu para cima ou pra baixo”... (A 9) 

 
 
 
 
 
 

Crítica 

“É tudo aquilo que nos rodeia, os seres vivos, terrestres, aves, peixes, 
rios, a questão do lixo, controle urbano, urbanização, uso indiscriminado 
de agrotóxico, e aí “N” situações que se envolvem dentro do processo 
ecológico. Hoje nós temos problemas de ordem social, cultural e 
financeira, e hoje em Ariquemes nós temos vários problemas desses, 
pequeno, médio e grande porte hoje, e amanhã teremos eles maiores 
ainda e maiores ainda e maiores ainda. Eu acho.” (A 10) 
 
“Eu acho que é isso mesmo, meio ambiente a gente não pode classificar 
apenas como... a gente tem o meio rural, né? Meio ambiente, ele é todo 
ele, seja urbano, seja rural, não importa, é aquilo que ele disse, meio 
ambiente está em todos os lugares ao seu redor.” (A 11) 
 
- Colocaria meio ambiente porque está no meio, né? Claro que o homem já 
destruiu, o resto ainda está por vir, né? Mas o meio ambiente é uma parte do 
globo que (considera) que há uma interação isso com o meio ambiente” (A 
12) 
 
 

 

 Infere-se que os alunos e alunas entrevistados possuem uma representação 

da natureza voltada para os enfoques Reducionista e Sócio-ambiental. Talvez pelo 

fato de ser um curso direcionado para o estudo do ambiente, sendo preponderante 

os aspectos biológicos, há prevalecimento do viés natural em detrimento do 

sociocultural. Isto demonstra que o conhecimento adquirido através do currículo do 
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curso de Ciências Biológicas do IFRO de Ariquemes/RO ainda carece de um 

enfoque que não seja puramente concentrado nos conteúdos ecológicos.  

Diante destas tendências é possível afirmar que as falas dos licenciandos 

demonstram que realmente há uma diversidade de concepções quanto ao que é 

meio ambiente e Educação ambiental. É importante destacar que os licenciandos do 

curso de Ciências Biológicas do IFRO refletem suas posturas de uma educação 

ambiental que possa ser trabalhada no viés da interdisciplinaridade, seja no viés 

preservacionista ou crítico. 

Em outra questão: “Como vocês definiriam Educação Ambiental? O que é 

educação ambiental para vocês?”, obteve-se as seguintes respostas: 

 
- Acho que educação ambiental deve ser a base, porque se você polui, você 
prejudica o meio ambiente, você está se prejudicando futuramente, então 
tem que ser (A 1); 
 

- Essa segunda pergunta, é uma pergunta feita para a sociedade. Existe um 
ditado que diz assim, a necessidade de muitos é a necessidade de todos. 
Nós, no máximo nós passamos, nos transformamos em educadores 
ambientais, nós não vamos, mas tem uma grande maioria que luta pelos 
nossos ideais. Então essa pergunta não seria para nós (A 2); 
 

- Educação ambiental definiria dessa forma, respeitar o nosso próprio, 
preservar, cuidar daquilo que é nosso de uma forma mais geral. Para mim 
educação ambiental é tentar mudar tudo aquilo que existe no Brasil hoje. 
Questão ambiental mesmo, convívio em sociedade (A 3); 
 

- Convívio de forma geral. (Harmonia). Eu acho que é a tentativa de o 
professor ser um cidadão, tentar sensibilizar a sociedade sobre todas as 
questões que englobam, desde o descarte de lixo, como o desmatamento 
da Amazônia, com a preservação tanto daqui quanto dos outros países. 
Educação ambiental é uma matéria transversal, não tem que ser trabalhada 
só pelo professor de português, de biologia, tem que ser trabalhada pelo 
professor de português, de matemática, tem que ser integrada à educação 
ambiental (A 4); 
 

- Falando em educação ambiental, é complicado, como a gente define 
educação ambiental hoje? A sociedade define educação ambiental é: não 
desmata, não polui. Eu acho que ela não se aplica educação ambiental é do 
simples papel de bala que você recolheu do chão, aquela árvore que foi 
cortada. Então educação ambiental hoje é tudo, se possível. Ela não se 
aplica a um fator só, ela se aplica a N fatores que a sociedade em si 
deveria...  vamos colocar aí, 10, 20% de (conscientização quanto a isso)? (A 
5); 
 

- Todo mundo fala em educação ambiental que tem que preservar, que tem 
isso, que tem aquilo, mas todo mundo gosta de um ar-condicionado, né? 
Todo mundo gosta de comer de garfo e faca. Todo mundo gosta disso. E aí 
educação ambiental. Isso aí é muito relativo, viu, professor? Eu penso em 
uma única palavra superimportante isso, sustentabilidade. As pessoas têm 
uma visão errada também do que é sustentável e o que não é sustentável. 
Dá para se ter o ar-condicionado sim, sem problema nenhum, né?, mas 
todo mundo quer comer a carne de boi? (A 6); 
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- Energia solar hoje é um recurso sustentável, as construções dos prédios 
públicos, principalmente os prédios públicos hoje, eles não têm o uso de 
energia solar, eles gastaram energia assim aos montes. Então, 
sustentabilidade, em tudo. Dentro de todo o processo, tanto de utilização, 
de reutilização, de produção. Você fala só da questão município “ah, vai 
afetar...”, sim, vai ter os seus impactos diretos e os indiretos, mas em 
compensação, em compensação literalmente, as pessoas/empresas estão 
gerando emprego. Os engenheiros acabaram ficando, comprando casas, 
investindo nos bancos do município gerando mais emprego. Então é uma 
cadeia produtiva, mas ela tem que ser sustentável para todos (A 7); 
 

-Não, é isso que eu estou falando, é você ter harmonia com o meio que 
você vive, você entendeu? Se você tem que desmatar para produzir, vamos 
desmatar uma área e reflorestar outra, entendeu? Vamos fazer (A 8) 
 

- Hoje nós temos o trabalho com abelha na Secretaria, as abelhas estão 
sumindo aqui na região, por quê? Não é só o veneno. Hoje tem uma área 
de 10 hectares, daqui um ano, tem 100 mil hectares desmatados e não tem 
nem grama mais para sapo, rato, cobra, é um meio ecológico, né? As 
castanheiras, o que o (Ibama) faz com as castanheiras é um crime para o 
Ibama. Você não pode derrubar uma única castanheira. Tem que ter o que 
a gente chama de (escada) ecológica. Então planta-se ela na margem das 
matas, se quer reflorestar, vamos utilizar ela para outros meios. Os Estados 
Unidos vêm fazendo isso há décadas. Há décadas. A Europa vem fazendo 
isso há décadas, começaram a reflorestar suas árvores há muito tempo. E 
hoje eles estão vendo que é muito melhor sustentar do que só retirar, uma 
hora vai fazer falta (A 9) 
 

- Educação ambiental ela é um braço da ecologia, que é uma ciência que 
estuda a interação entre as espécies e sustentabilidade está dentro desse 
meio de educação ambiental, então a gente tem que regular o ambiente 
para manter a espécie, manter o ser humano e manter a produtividade. 
Então é uma maneira que nós temos de equilibrar todas as situações. Então 
o estudo de ecologia ele já abrange a própria educação ambiental. Seria o 
estudo, né? O estudo ecológico, né? De todos os seres. (A 10) 
 
“E para que realmente acontecesse educação ambiental primeiramente teria 
que haver a educação do consumismo. Se as pessoas elas se educassem 
na questão do consumo talvez aí sim a educação ambiental tornaria mais 
real. Porque a ansiedade do homem, ela não tem limite, com essas 
explorações dos recursos naturais. Por exemplo, vai falar de educação 
ambiental, a maior madeireira (que a gente tem aqui). No está nem aí. Por 
quê? A sociedade, ela é tão... tem tanta sede de consumismo, que os 
nossos recursos naturais cada vez mais ..... e deixa de lado nossa 
educação ambiental (A 11) 
 
- Eu acho que, na verdade, o ser humano ele pensa mais em ganhar 
dinheiro, né? Igual (o Junior) falou, madeireira vai querer saber de consertar 
essa mata? Ele não quer saber, só quer saber de ganhar dinheiro. Você 
está ganhando, então. Agora, se não estiver ganhando, entendeu? Então 
tem várias situações nesse meio do ambiente nosso. Se nós não nos 
conscientizarmos que aquilo é o futuro, por exemplo, eu, meus filhos, é o 
futuro deles, é o futuro dos meus netos, se eu não conscientizar, quem é 
que vai conscientizar? Entendeu? Então é todo um trabalho, tem que ser 
estudado, tem que ser, eu acho que deveria ser mais estudado, as pessoas 
deveriam ser mais informadas sobre esse assunto. Não adianta nada a 
mídia falar uma coisa, "ah, vamos preservar. O governo determinou que tem 
que ter 100% da mata", né? Vamos se dizer assim, "em pé", não bate com 
isso, não acontece gente, não acontece. Quanto mais você coloca um 
obstáculo, mais eles desmatam, ele não quer saber. Vai ter multa? Vai, mas 



97 

eles não estão nem aí.. O problema é que o brasileiro não gosta de ser 
corrigido. (A 12); 
 
- A Educação ambiental está relacionada com a informação, não a base de 
informação. Alguém que estava lá na palestra da Conceição audiência 
pública aquele dia? O cara falou em alto em bom tom, (em alto volume) que 
eles queimam toneladas de lixo por dia, que daí para gerar luz, para tocar 
no mínimo 10 prédios públicos da cidade, só que eles não têm educação 
ambiental, não têm um plano para conduzir essa energia para cidade e vai 
lançando isso no meio ambiente. E é pura falta de informação porque não 
conhece, ele tem a formação do que seria educação ambiental. (A 13) 
 
- “Numa audiência pública que teve lá no sobre o aterro sanitário da cidade. 
E ele disse também que todo mês de março um dos tanques de contenção 
transborda e despeja diretamente no riacho. Então não é a falta de 
informação. Porque quando ele falou isso lá, ele falou que todo mês de 
março, que é o forte da chuvarada, um dos tanques corre diretamente para 
o riacho e transborda. E é um dos tanques, pelo que deixou entender, é um 
tanque (que não deveria), que é um tanque que recebe todo o produto, não 
é um dos tanques (tratados). Em relação a esse levantamento, bem bacana 
o que você falou, eles, inclusive, tiveram que contratar um biólogo para 
fazer, o biólogo que trabalha comigo que é o Rogério, (estudou comigo), no 
projeto sobre a região toda próxima ao aterro. Na verdade, esse projeto faz 
parte do meu departamento e quando eu fui para lá em 2015, justamente 
isso não era coletado nada de lixo. E aí eu estava conversando com o 
gestor que trabalhava na Secretaria na época, ele disse que não tem 
ninguém para coordenar. (A 14) 
 

-Aí que que aconteceu? Falei, "vamos tomar a iniciativa.” Se diz o seguinte 
de Saúde diz que a totalidade de lixo que nós produzimos em média é de 
1.2 quilos dia de lixo por dia, certo? Nesse 1.2 quilos dia, devemos 
reaproveitar 70%, não você na sua casa, mas nós que que 
coletamos...temos que reaproveitar 70%. Começa primeiro nas sacolinhas 
já temos as sacolinhas já (biodegradáveis), já foi um grande avanço, né?  
Em São Paulo, no Rio de Janeiro não existe mais supermercado fornecer 
sacola. (A 15) 
 
 

As falas dos alunos demonstram que a Educação ambiental deve ser utilizada 

na Escola como conteúdo transversal e os temas principais são: a sustentabilidade, 

o lixo, a biodiversidade, o desmatamento. Estes temas ao ser tratados nos cursos de 

licenciatura devem contribuir para com o conhecimento nos cursos de Biologia nas 

Universidades.  

De acordo com Tozoni-Reis (2005, p. 269) reflete que “embora a educação 

ambiental já seja reconhecida como uma necessidade da sociedade 

contemporânea, não é uma modalidade de educação cujos princípios, objetivos e 

estratégias educativas são iguais para todos aqueles que a praticam”. Há diferenças 

conceituais que resultam na construção de diferentes práticas educativas ambientais 

de modo que é necessário pensar em uma: 
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[...] educação ambiental como um processo político de apropriação crítica e 
reflexiva de conhecimentos, atitudes, valores e comportamentos que tem 
como objetivo a construção de uma sociedade sustentável do ponto de vista 
ambiental e social – a educação ambiental transformadora e emancipatória  
 
 

 A visão apontada por Tozoni-Reis reflete bem a dinâmica de como se deve 

pensar as atitudes, os valores presentes na Educação Ambiental no curso de 

Ciências Biológicas de modo crítico e transformador que podem ser trabalhados na 

sala de aula. Deste modo, os professores devem perceber que é necessário ao 

mesmo tempo apresentar conteúdos que retratem o meio ambiente de forma geral, 

mas ao mesmo tempo os temas também devem ser abordados de forma crítica 

voltada ao contexto sócio-cultural e crítico. 

 

6.2 Identidade do educador ambiental 

 

Esta subseção apresenta as falas dos licenciandos referente a identidade do 

educador ambiental, e como tal caracterizam-se em questões que retratam estes 

conhecimentos apresentados. 

Vocês se consideram professor de Biologia ou Educador ambiental? 

 

- As duas coisas. (A 1); 
 
- As duas coisas. (A 2); 
 
- Eu não me considero (A 3); 
 
- Eu me considero educador ambiental. (A 4); 
 
- Eu sempre quando eu vejo alguém jogando alguma coisa no chão eu já 
falo, "olha, aí não é lugar de jogar. - Pois é, mas não é só isso aí... P: Não é 
só isso. -... que é ser educador ambiental, educador ambiental, tem que ter 
muito mais. P: Está, quando você fala, "eu não me considero...”. (A 5); 
 
- Caminhão passando aqui à noite carregado de madeira. Se eles estão 
passando à noite, eles estão roubando, se eles estão roubando, ele não tem 
consciência do mal que está causando ao meio ambiente. Eu fico, nossa 
senhora, quando eu vou em revoltada. A minha vontade é chamar a polícia 
e mandar prender, não vai resolver porque vai soltar e no outro dia ele vai 
lá. Então o que eles têm que fazer? Trabalho de conscientização e que eles 
estão destruindo o meio ambiente. - (A 6); 
 
- Não. P: E por que não se considera? - Porque o educador, ele mostra o 
exemplo. (A 7); 
 
- Embora seja na nossa área e eu não consigo mostrar o que deveria ser 
feito. P: Como assim? - Porque eu não vejo cidadão aqui em Ariquemes 
fazer a coleta desses lixos que estão aí nos córregos, por exemplo, nosso 
jardim botânico lá. (A 8); 
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- Eu não tenho isso. Que que eu vou falar de alguém sendo eu também não 
faço? Então, não sou educador, sou a partir do momento. - Que que você 
pode fazer é conscientizar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas no 
geral... - Efeito formiguinha. (A 9); 
 
- Eu acho, eu me considero ser um educador ambiental. (A 10); 
 
- Eu também considero. - Então você faz tudo possível? E impossível, como 
ele está falando ali? Porque para ser não basta só dizer que é, você tem 
que ser e tem que fazer, você entendeu? (A 11) 
 
- Não, eu me considero porque...porque ser e fazer tem uma diferença 
muito grande.  E através do meu método ele conseguiu, ele está produzindo 
mudas, e ele distribui de graças para as pessoas que querem reflorestar, 
né? Então tipo eu acho que com isso eu acabei contribuindo. Mas você 
pode contribuir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas você se 
considera educador no geral, não tem como, só por que você doou muda? 
(A 12); 
 
- Partindo assim do pressuposto que cada um tem que fazer a sua parte, eu 
me considero sim. Tanto no meu trabalho, eu já trabalho com isso, né? Eu 
trabalho no Centro de Zoonose. Então a gente já faz alguns trabalhos em 
escolas, creches. Falta ainda, por falta de recurso, por falta de estrutura, 
daria para melhorar isso. Eu acredito assim, cada um deve fazer a sua 
parte, então cada um tem que se considerar. Eu não posso mudar o mundo, 
eu não posso mudar nem 1% das coisas... (A 13); 
 
- Mas é o que eu estou te dizendo, cada um faz a sua parte. Você faz, mas 
me diga se alguma vez você já jogou um papel de bala no chão, então você 
não pode dizer que educa se você faz, se você joga um negócio no chão. 
Você faz nessa área, mas você não faz... Cada um faz a sua parte, se for 
para cada um fazer sua parte, eu não me considero educador. Na minha 
parte. (A 14); 
 
- Para mim educador é aquele que se dá. Que se doa totalmente para 
aquilo, mesmo que ele não consiga, mas ele está ali (com a sua atenção) 
exclusiva para aquilo. Na sua parte você faz isso, mas quem disse que você 
não joga alguma coisinha no chão que não pode jogar? Se você vê, você 
pega? É isso que eu estou dizendo. Se eu vejo eu pego, se eu não jogo 
(naquela parte) estou contribuindo, mas estou educando aquela parte e as 
outras partes? Então vamos juntar tudo, em relação a isso, aí você pode se 
dizer educador, você pode não educar as pessoas, mas você é um 
educador (A 15). 

 

 

A maioria dos (as) alunos (as) entrevistados (as) relacionaram o fato de “ser 

educador ambiental” ao fato de dar exemplo de não jogar lixo no chão, mas também 

consideram que é uma questão de consciência individual ao dizer que cada um deve 

fazer sua parte, mesmo que não haja coleta seletiva na cidade; um dos licenciandos 

acredita que mesmo tendo feito uma pesquisa em que facilitou a produção de 

mudas, ainda não se considera educador ambiental. Outros, relacionam a identidade 

do educador ambiental à conscientização daqueles que destroem a natureza, 

citando como exemplo os caminhões que transportam madeira no período noturno 
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na cidade de Ariquemes/RO. Também citaram que não se considera um educador 

ambiental, pois acredita que deve ser um profissional que se doa de forma 

permanente à causa ambiental, logo, uma ação esporádica não identificaria alguém 

com esse perfil.  

A Identidade aqui destacada aqui entendida como categoria coletiva, ou seja, 

algo só identificável em relação a outro que tenha características semelhantes ao 

processo da construção da Educação Ambiental em que se destacam os valores 

relacionados a formação pessoal e profissional em que se destacam os valores, as 

escolhas das ações e das decisões envolvidas neste processo.  

Para os licenciandos, construir sua identidade como professor depende 

daquilo que considere como o ideal para a sua profissão, pois ela corresponde aos 

seus valores e crenças, os quais considera em relação ao aluno, a escola e a 

educação. Assim, como o professor, o educador ambiental assegura sua identidade 

profissional pelo sentimento de pertença a uma comunidade, pelas práticas sociais 

dos sujeitos e pela articulação das esferas do conhecimento, das normas e valores 

profissionais e dos saberes.  

Freire, Figueiredo e Guimarães (2016, p.119) corroboram com a reflexão ao 

afirmar que: 

Quando nos referimos à questão da identidade de professores(as) e 

educadores(as) ambientais, partimos do pressuposto de que a construção 

de uma identidade é possível pelo reconhecimento de que o ser humano é 

histórico e social e, como tal, tem uma agência que o possibilita interferir e 

modificar as realidades que o cercam.  

 

 

A identidade do educador ambiental exige novos saberes para a 

aprendizagem dos processos mais complexos na Educação Ambiental, de tal modo 

que se deve evidenciar e pensar a respeito do meio ambiente na visão crítica. Nesse 

caso, os professores possuem um papel fundamental para articular os 

conhecimentos nas mais diversas disciplinas, os valores éticos e políticos visando o 

desenvolvimento da aprendizagem de modo interdisciplinar contextualizado de modo 

histórico-cultural. 

É esperado que o professor seja capaz de reorientar suas práticas 

pedagógicas de modo interdisciplinar visando a construção de conteúdos de forma 

que contemple os conteúdos da Educação Ambiental diante da realidade em que ele 
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vive. Nesse contexto, Carvalho (2001b, p. 111) destaca que a identidade ecológica é 

um caminho para se chegar a identidade do sujeito ecológico:  

 

Em vários casos [...] o caminho pode ser o inverso, ou seja, da EA para a 

identidade ecológica. A EA tanto pode ser fruto de um engajamento prévio 

como se constituir num passaporte para o campo ambiental. Dessa forma, 

identificar-se como sujeito ecológico e formar-se educador ambiental 

podem ser processos simultâneos, no sentido simbólico, mas estruturarem-

se em diferentes tempos cronológicos (grifo nosso). 

 

Para esta autora, o educador ambiental é um profissional que se destaca por 

sua inserção nas práticas sociais, como um caso particular do sujeito ecológico que 

se destaca por um conjunto de crenças e de valores ecológicos diante da identidade 

que configura este ser humano capaz de realizar caminhos e ações relacionadas as 

atitudes ambientais diante dos problemas mais complexos presentes na sociedade 

em que vivemos (CARVALHO, 2004). 

A identidade do educador ambiental deve ser compreendida como um 

processo desafiador diante dos novos conhecimentos caracterizados para a 

compreensão dos processos sociais em que os educadores devem reelaborar 

informações ambientais para que os licenciandos possam conhecer e agir em torno 

do ambiente em que vivem (CARVALHO, 2004). Como já apontado, essa militância 

não se refere necessariamente a vínculo partidário, mas a uma militância de ideias e 

princípios, de formação identitária dinâmica que permeia os ideais do sujeito 

ecológico.  

A formação de um sujeito ecológico pressupõe uma inserção deste educador 

na realidade educativa, bem como na vida social e cultural em que vive resultando 

em gradações de um perfil profissional-militante. Segundo a autora, este sujeito 

deve-se ser capaz de assumir um papel protagonista no fortalecimento de 

movimentos contra-hegemônicos, na construção de novas relações sustentáveis. É 

uma formação que se realiza pela práxis, na ação de intervir na realidade, 

teorizando-a a partir de referenciais críticos (CARVALHO, 2004). 

Do mesmo modo, Leme (2008, p.24) entende que o sujeito ecológico possui 

“um modo ideal de ser e viver orientado pelos princípios do ideário ecológico, de 

maneira que esse ideário vai se constituindo como um parâmetro orientador das 

decisões e escolhas da vida”, caracterizado por atitudes e comportamentos 
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ecologicamente corretos. Nessa direção, Leme (2008, p.25) apresenta os seguintes 

questionamentos:  

 

Quem é o educador ambiental? Aquele que se diz como tal? Aquele que é 
reconhecido com um? Aquele que vivenciou processos formativos “formais” 
em EA? O “herói” das causas ambientais? Os sujeitos que experienciam 
processos formativos em EA consideram-se educadores ambientais? Suas 
práticas são reconhecidas como de educadores ambientais? Como 
acreditam que se tornaram educadores ambientais? Ao tentar enumerar as 
características desejáveis de um educador ambiental e as competências 
necessárias para sua plena atuação, correríamos o risco de delinear um 
campo muito restrito ou de desenhar o perfil de um sujeito ideal, com 
características muitas vezes de um “super-educador”, à semelhança do que 
já tem sido proposto (e criticado) como perfil ideal de um docente. 
  

Nesse sentido, as atitudes de ser um sujeito ecológico refletem na exigência 

de ser um educador comprometido com os seres humanos na medida em que 

ocorra uma adesão integral desde a sua experiência nas suas ações cotidianas. 

Campos e Cavalari (2017) consideram que definir educador ambiental é algo 

complexo, pois o adjetivo ambiental passa a designar um conjunto de características 

que deve qualificar a prática educativa, além de indicar um conjunto de atributos, 

valores e ideais que constituem o perfil pessoal e o profissional do educador.Para 

elas, a opção pela temática ambiental e o processo de identificação com o campo 

podem ocorrer em qualquer momento da vida pessoal e/ou profissional e marcam a 

construção da identidade do professor enquanto sujeito ecológico:  

 
propiciar condições para a formação do professor enquanto sujeito 
ecológico, desde a graduação até a formação contínua em exercício, pode 
possibilitar importantes mudanças no direcionamento e trabalho com a 
temática ambiental no ensino formal (CAMPOS, CAVALARI, 2017, p.69). 
 
 

 O educador ambiental deve ser considerado como um ser humano 

comprometido nas ações para a geração das novas experiências e aprendizagem 

em que se faz presente e nas relações com os quais ele trabalha na Escola e nas 

Instituições de Ensino Superior. A formação da identidade de um sujeito ecológico 

reflete, pois, os perfis docentes, entendidos como identidades culturais, formas pelas 

quais os sujeitos se identificam.  

O processo da identidade do educador ambiental destaca-se por refletir e 

superar o conhecimento fragmentado da realidade, por meio da construção e 

reconstrução do conhecimento sobre a Educação Ambiental. Por isso, é importante 

que o educador trabalhe os conteúdos visando relacionar o ambiente natural com o 



103 

social e cultural. Deste modo, o papel do educador é essencial para a transformação 

de valores e práticas sociais por meio de iniciativas que aumentem o nível de 

preocupação dos educadores com o meio ambiente. 

 

6.3 Trabalho educativo na Educação Ambiental no Curso de Ciências 
Biológicas 
 

A Educação Ambiental, como componente curricular do Curso de Ciências 

Biológicas, pautar-se-á de forma multifacetada e holisticamente, tendo em vista o 

movimento global do conhecimento.  

Para tanto, segundo Barba (2015), deve-se considerar o Processo Educativo 

tanto nos meandros da Escola como exterior a ela, e ainda Sacristán (2002), 

entende que a consciência do saber é necessária para o desenvolvimento da 

realidade humana.   

E, por conseguinte, o trabalho educativo no âmbito da Educação Ambiental no 

Curso de Ciências Biológicas pode e deve ser compreendido, veiculado aos 

licenciandos, como um processo educativo, que reflete um saber ambiental, natural, 

que toma forma nos valores éticos, estéticos e políticos, dos sujeitos que deste 

curso fazem parte, objetivando uma conscientização global e interplanetária. 

Em relação as questões ambientais foram trabalhadas em algum momento no 

seu curso de graduação? e em quais disciplinas e temas importantes foram 

abordados?, no grupo focal dos quinze licenciandos, oito responderam: 

 
- Biologia geral I, biologia geral II (A 1)  
 
- Ecologia. (A 2) 
 
- Educação ambiental. (A 3) 
  
- Ecologia de Populações também. (A 4) 
 
- Na teoria existem vários processos, projetos e ideias. Na prática, 
infelizmente, não acontece nada disso. O próprio Instituto hoje, ele é falho e 
omisso e relapso em relação ao meio ambiente. Ele não faz a coleta 
seletiva do lixo, ele não faz reprodução orgânica, inclusive, usa-se grande 
quantidade de agrotóxicos e outros afins. Mas nada que... Não é uma 
crítica, é só uma observação. Isso pode melhorar e entre a graduação, nós 
aprendemos, - pelo menos eu -, a ver o meio ambiente com outros olhos e 
de outros modos de ver. Nós temos um problema crônico que é gestão, 
gestão que eu digo na totalidade. O IFRO hoje faz um trabalho, entre aspas, 
“para a mídia”, mas de fato e de direito eu nunca vi. (A 6) 
 
- Biologia Geral nós (tivemos) um projeto que é para poder fazer a 
ornamentação do campus. Outras turmas do próprio campus fizeram o 
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projeto, mas utilizaram esse projeto na cidade, fizeram arborização na 
cidade. (A 7) 
 
- E uma disciplina que tem durante os primeiros períodos, os alunos 
elaboram um projeto para a recuperação do meio ambiente ou para auxílio 
do meio ambiente. (A 8)  
 
 

Estes oito licenciandos citaram as disciplinas de Biologia geral I, Biologia 

geral II, Ecologia, Educação ambiental, Ecologia de Populações, como aquelas que 

enfocaram a questão ambiental. Um dos licenciandos mencionou que fizeram 

projeto de ornamentação (jardinagem) do câmpus e que outras turmas fizeram 

arborização na cidade.  

A este respeito Martelli e Barbosa Junior (2010), retratam que a importância 

da árvore no meio urbano ganha relevância maior, principalmente quando a 

concentração das habitações aumenta no perímetro urbano de um município. Assim, 

um caminho encontrado para o aumento dessa vegetação é a prática de Educação 

Ambiental nos eventos públicos visando aumentar a sensibilidade ambiental dos 

alunos e da sociedade em geral como uma proposta para a preservação ambiental e 

melhoramento na conservação das árvores e do meio ambiente.  

Monico (2001) entende ser importante que os moradores recebam 

orientações através de cartilhas, jornais, TV local, rádios, escolas, palestras, a 

respeito de como cuidar do meio-ambiente para não acarretar em transtornos 

futuros.  

Quanto à prática de elaboração de projeto de recuperação ambiental é 

indispensável na formação inicial de professores de Biologia, tendo em vista que 

também poderão atuar na educação não-formal, onde é requerido um profissional 

capaz de planejar a recuperação da degradação antrópica no meio ambiente, 

incluindo no processo a educação ambiental para os sujeitos envolvidos. A este 

respeito, Reigota (2004) entende que os conceitos relacionados ao ecossistema, 

habitat, cadeia alimentar no ensino das ciências e que se mostram relevantes para 

os impasses ambientais referentes ao cotidiano da educação ambiental  

A terceira questão diz respeito: “Vocês sentiram falta de algum conteúdo 

ambiental ao longo desses quatro anos? Acha que foi suficiente?”, apenas três 

responderam: 

 
- Eu acho que a lei em si, deveria ser mais (estruturada), a lei em si” (A 1) 
 
- “Devia ser mais explorada. A lei do (meio ambiente)” (A 2) 
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- “Uma coisa que eu acho ter faltado mais, porque o nosso curso, ele é de 
licenciatura, né? Mais voltado à temática para que esse conteúdo seja 
trabalhado de uma maneira mais ampla dentro da sala de aula, essa, não 
falha, mas faltou ampliar. Foi abordado, mas foi abordado mais assim, 
bem...restrito, precisava ampliar”. (A 3) 
 
 

Estes três licenciando mencionaram que os conteúdos de Legislação 

Ambiental haviam sido pouco explorados ao longo do curso. Importante frisar que 

dentre outros objetivos do PRONEA (Programa Nacional de Educação Ambiental, 

(2005, p.40) está o de difundir a legislação ambiental, por intermédio de programas, 

projetos e ações de educação ambiental. Deste modo, torna-se imprescindível o 

conhecimento da legislação, tendo em vista tratar-se de um curso que objetiva a 

formação de sujeitos ecológicos.  

Duarte (2014, p.32) entende que a Educação Ambiental e legislação 

ambiental são elementos indissociáveis, e somente através da educação a 

população poderá perceber que a lei não se propõe apenas à repressão de 

condutas indesejáveis nas questões ambientais, mas também se presta a trazer 

benefícios à sociedade: 

 

Uma educação que não contempla o conhecimento e a crítica da legislação 
sobre o meio ambiente, não atende de maneira plena uma condição de 
educação ambiental, porque as leis fazem parte da organização social 
humana, e ignorar a necessidade de seu conhecimento é levar o cidadão ao 
risco de incorrer em ilícito/crime ambiental.  

 

A relação entre educação ambiental e legislação ambiental é premissa para o 

entendimento de que o ambiente é um bem público e que a lei impõe medidas 

punitivas, pois é dever do Poder Público “VI - promover a educação ambiental em 

todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente”.  

A este respeito, Leuzinger e Varella (2014, p. 300) corroboram ao afirmar:  

 

No caso do Brasil, o tratamento do meio ambiente pela Constituição Federal 
de 1988 revela alguns eixos centrais, relacionados à nossa visão sobre o 
tema: o meio ambiente como direito fundamental; a conservação da 
diversidade biológica e dos processos ecológicos; a criação de espaços 
territoriais especialmente protegidos; a necessidade de estudo prévio de 
impacto ambiental antes da realização de atividades potencialmente 
causadoras de significativa degradação; e a educação ambiental. 
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A Política Nacional de Meio Ambiente expressa na Lei 6.938/81 traz a 

preocupação com o cuidado com o meio ambiente, tanto a nível federal, como 

estadual e municipal. Nesse caso, “a educação ambiental que desconsidere a 

legislação ambiental, parte integrante e necessária à vida das pessoas, não pode se 

fazer nem plena, nem cidadã” (DUARTE, 2014, p.32). A este respeito a educação 

ambiental deve estar relacionada como um processo de efetivação para a realização 

de ações e práticas educativas voltadas a gestão ambiental. 

Durante a sua graduação, você tem participado de atividades que considera 

relevante para a sua formação como educador ambiental? 

 
- Sim. Com certeza. Vários. Inúmeros. Fizemos um jardim ecológico, para a 
plantar árvore (A 1); 
 
- Nós já fizemos trabalho nas escolas, né? Com palestras sobre a limpeza 
do meio ambiente justamente para não deixar proliferar o mosquito da 
dengue (A 2) 
 
- Eu participei de três projetos de gincana ambiental na escola onde eu 
trabalhei (A 3) 
 
- Não, (os alunos) em relação ao PIBID  (A 4) 
 
- Sim. Tinha. Sem dúvida. Trabalhava dentro das disciplinas (A 5); 
 
- “Mesmo fora do PIBID também era oferecido, foi oferecido isso. Eu e ele 
pudemos participar de um dia de campo que foram criancinhas do Sem 
Terra, né? A gente chama Sem terrinhas, e a gente... nós fizemos várias 
palestras, não só eu como ele, outros alunos que já estavam terminando o 
curso, já em relação ao ambiente. E aí eles graciosamente participavam e 
davam as contribuições da vida deles, das experiências deles e foi... Então, 
isso foi fora do PIBID, né? Porque a gente não participava do PIBID, mas foi 
oferecido assim, várias coisas nesse sentido para a gente participar e 
(aprender a lidar) com eles. (A 6); 
 
- Porque às vezes a gente acha que pode lidar com adulto e não, a gente 
pode criancinhas... Desde o sexto ano do ensino fundamental. (A 7); 
 
- E, por exemplo, a escola que tem educação ambiental para crianças 
mesmo, do primeiro ao quinto ano. E nesse dia inclusive, tinha criancinhas 
de quatro aninhos. - Foi muito bonitinho. (A 8); 
 
- As aulas práticas também que nós temos das disciplinas em si, também 
nos ensina muito na questão mato, mata, as ferramentas, como faz isso, 
como faz aquilo, (isso também) que acho que todo mundo sabe quando que 
deve adentrar na mata, os equipamentos que a gente utiliza para várias 
coisas que a gente vai fazer. (A 9); 
 
- Também. - Não é só uma aula ali. Já aprende a lidar com os animais. - 
Você acaba interagindo com o meio ambiente, porque vai encontrar tantas 
espécies... várias espécies. (A 10) 
 
- No encontro do PIBID também em 2015 nós fizemos uma trilha, né? um 
curso de trilha ecológica e a gente aprendeu muito também. Nessa trilha a 
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professora ia ensinando métodos de resgate da fauna, flora. Foi muito bom 
o curso mesmo, aproveitamos muito. Vale a pena. (A 11) 
 
- Além da forma direta que a gente tem... Teve aqui, né? Uma participação 
geral para experimentos, alguns projetos. Eu ainda vivi uma parte indireta, 
que foi... eu não fiz parte PIBID, mas eu visitei alguns locais, pelo meu 
trabalho, que o pessoal do PIBID atuava. E lá, o que se falava pelas 
pessoas de lá da escola, professores, diretor, os próprios alunos era muito 
bem desse projeto, o PIBID. Então assim, de uma forma indireta eu acabei 
participando; para ir lá para tirar a prova, que realmente funciona, senão só 
ouviria alguém falar mal. Nunca ouvi ninguém falar mal, sempre falando 
bem desse projeto do PIBID. (A 12); 
 
- Inclusive, eu fiz dois anos no PIBID, nesses dois anos na escola em que 
eu fiquei, a gente desenvolveu muitos projetos de educação ambiental, dia 
do meio ambiente, no dia da água, a gente levou os alunos no parque 
botânico para fazer coleta dos lixos, né, que estavam ali nas plantas. 
Ensinamos eles a identificar as plantas que tinham lá. Também 
incentivamos eles a trazer aqueles restos orgânicos das casas deles, 
montamos uma (compostagem) na escola. Tinha gincanas que a gente fazia 
que eles tinham que catar o lixo dos canteiros da escola, no jardim, quem 
catava mais lixo ganhava o prêmio. A gente sempre pegava um prêmio e 
frequentemente e fazíamos eles... faziam essa disputa com eles para limpar 
a escola, para ficar sempre limpinho. Então, assim, o PIBID, querendo ou 
não, nessas escolas, é igual o (João) falou, ajuda muito, porque incentiva 
muito a escola e principalmente na questão ambiental. (A 13) 
 
- Nós fizemos também uma gincana na escola referente ao dia 23 de março 
no Dia da Árvore, então todos os alunos da escola toda, do sexto ao ensino 
médio, né, terceiro ano, elaboraram projetos o que que eles poderiam 
auxiliar na contribuição, para a manutenção das águas. Então, assim, todos 
alunos, eles fizeram, através de poemas, de músicas, textos, elaboração de 
maquetes, de projetos mesmo, fizeram filtragem, tudo quanto é tipo de 
projeto que podia ter feito, eles fizeram, que a gente deixou eles escolherem 
a melhor maneira, que alguns não sabiam fazer os projetos, mas sabia 
elaborar um poema, sabiam... contribuíram da maneira que eles sabiam 
melhor fazer, né? Então assim, a escola toda participou, teve palestra, 
inclusive, do procurador aqui do Ministério Público que é um representante 
do meio ambiente, (procurador) do meio ambiente aqui, deu palestras para 
os alunos, distribuiu panfletos. Então assim, foi uma semana bem grande 
em relação a isso na escola. E aí foi inserido até no plano político da escola. 
(A 14). 
 
Não respondeu (A 15). 
 
 

Quanto à realização de atividades relevantes para a formação ambiental dos 

alunos entrevistados, fizeram menção a: trilha ecológica, palestras, projetos 

envolvendo a temática água e lixo, gincana ambiental, compostagem. Observa-se a 

importância que o PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) 

instituído pelo Ministério da Educação, no âmbito da Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) teve para a relação teoria-prática no curso. 

Quanto ao Programa:   
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Seus objetivos consistem em incentivar a formação de professores para a 
educação básica; valorizar o magistério, incentivando os estudantes que 
optam pela carreira docente; e promover a melhoria da qualidade da 
educação básica, valorizando também o espaço da escola pública como 
campo de experiência para a construção do conhecimento na formação de 
professores para a educação básica. Objetiva ainda proporcionar aos 
futuros professores participação em ações, experiências metodológicas e 
práticas docentes inovadoras, articuladas com a realidade local da escola 
(CARVALHO, 2012, p.493). 

 
 

Torna-se evidente a importância da teoria-prática no curso de Licenciatura em 

Biologia, tendo como objetivo a formação de sujeitos ecológicos e educadores 

ambientais, que ao participarem do PIBID puderam ter contato com a realidade das 

escolas, sendo que o diálogo entre as IES e as escolas públicas de educação 

básica, não apenas contribui para a formação profissional dos envolvidos, mas afeta 

positivamente ambas as instituições, incentivando a revisão das práticas formativas 

nas licenciaturas e das práticas pedagógicas nas escolas.  

Moryama, Passos e Arruda (2013) ao investigarem a respeito da 

aprendizagem docente de licenciandos de um curso de Ciências Biológicas, 

participantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 

puderam constatar que os bolsistas do PIBID envolvidos na pesquisa demonstraram 

em suas falas um crescente interesse pela docência; evidências de que estão 

aprendendo e refletindo sobre as próprias ações em sala de aula e analisando-as 

estão mantendo diálogos com seus professores supervisores e outros bolsistas a fim 

de aprenderem mais a respeito da profissão docente. A participação no PIBID tem 

contribuído para que eles pensem sobre si mesmos como futuros professores.  

Além do saber ambiental proporcionado pelas atividades envolvendo os 

licenciandos e alunos das escolas públicas, Zia, Scarpa e Silva (2013, p.7) 

consideram que “os saberes relacionados com a experiência em sala de aula e com 

a formação profissional podem ser uma contribuição importante do PIBID pelo seu 

próprio funcionamento”. Os autores afirmam que o programa exige a elaboração de 

todas as etapas de uma regência, de forma colaborativa, leitura e discussão de 

textos, como também leva em conta as experiências e reflexão docente nesta 

formação, o que privilegia a construção dos saberes da docência.  

Consideramos a participação ativa dos licenciandos nos projetos de educação 

ambiental nas escolas públicas como um fator importante para a aprendizagem da 

Educação Ambiental por meio das percepções no processo de formação dos 
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educandos e educadores envolvidos no PIBID em Biologia do câmpus de 

Ariquemes. A respeito do PIBID em Educação Ambiental, Silva e Carvalho (2015, p. 

10) afirmam: 

 
O PIBID pode ser considerado como uma importante ferramenta de 
incentivo a formação docente em nível superior para a educação básica. 
Além de promover o intercâmbio de conhecimentos e experiências entre 
professores em formação (licenciandos bolsistas de Iniciação a Docência – 
ID), professores em formação continuada (professores-supervisores da 
educação básica) e formadores de professores (professores universitários – 
coordenadores dos projetos e subprojetos). Este caráter colaborativo 
permite o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para 
a condução de planos de ação para uma atuação crítica frente ao contexto 
escolar.  
 
 

Nesse caso, a proposta do PIBID construir em conjunto o diagnóstico 

ambiental da unidade de ensino e do seu entorno representa a proposta de Silva e 

Leite (2008) que deve-se investir na formação dos educadores e educadoras para a 

construção e a reconstrução do saber na forma dinâmica, criativa, crítica, lúdica, 

participativa, investigativa que tenha por base o compromisso com a temática 

ambiental de modo que nela possam permear as disciplinas e os conteúdos 

relacionados com temas voltados à realidade da comunidade escolar. Nesse caso, é 

oportuno desenvolver atividades didático-pedagógicas que valorizem a cultura 

escolar, tais como: gincana, dinâmicas de grupo, aula de campo, vídeo, atividades 

artísticas, atividades físicas, passeio no parque, música, dança, teatro, estórias em 

quadrinhos, oficina, construção de jogos, palestras.  

Outro questionamento feito a respeito dos temas de Educação ambiental: “Se 

você estiver selecionando e fosse trabalhar educação ambiental com os seus 

alunos, quais temas consideras que são mais relevantes?”, em que oito licenciandos 

responderam: 

 

- A questão do lixo. A reciclagem. Poluição, tanto sonora como... - 
Desmatamento. Poluição dos rios. Mata ciliar. Conservação das matas 
ciliares. Lixo eletrônico. Preservar a cidade (A 1); 
 

“Por exemplo, projeto que o Mateus executou. Tipo, trazer uma caixinha 
para descarte de lixo eletrônico, sabe? Pilha, bateria, celular velho, sabe? É 
muito interessante porque ali você já está ensinando que tais materiais você 
não pode jogar em qualquer lugar, que traz um grande prejuízo ao meio 
ambiente por conta dos metais pesados, tal. É bem interessante isso (A 2); 
 

- Mas depende porque tem escola que mandou cortar o pé de árvore porque 
não queria folha no pátio da escola (caindo), a zeladora tinha preguiça de 
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limpar, então tipo, é muito relativo. Que nem, a plantar e cuidar do jardim, 
catar o lixo (A 3); 
- Eu ia incentivar eles a querer permanecer a árvore ali, porque a folha 
também ela é um adubo (orgânico), ela vai cair no solo, vai apodrecer e vai 
virar adubo. O que é lixo não é a folha da árvore, o que é lixo é papel de 
bala, é outras coisas que não decompõem facilmente (A 4); 
 

-Trabalhar com esses alunos desde cedo a questão de fossa negra (A 5); 

 

- Acho que cada pessoa procura um lado que melhor se encaixa, né? Eu 
trabalharia com temas relativo à saúde do ser humano que estejam ligadas 
a questões ambientais. Por exemplo, pragas urbanas, (caramujo), o que 
fazer? (A 6) 
 

- É, carrapato, o que fazer? Outros problemas, como, por exemplo, animais 
peçonhentos. Nós estamos invadindo sistema deles, ambiente deles e eles 
estão vindo para as nossas cidades. Aí “N” fatores, né? Isso seria porque eu 
já trabalho nessa área. Questão da fossa séptica, fossa negra, né? Que a 
gente chama, fossa negra, essas fossas que às vezes nem tampa têm, não 
são cobertas, são os maiores criadores de mosquito. Então trabalharia tema 
relacionado à saúde (A 7) 
 

- Outros problemas, como, por exemplo, animais peçonhentos. Nós 
estamos invadindo sistema deles, ambiente deles e eles estão vindo para 
as nossas cidades. Aí N fatores, né? Isso seria porque eu já trabalho nessa 
área. Questão da fossa séptica, fossa negra, né? Que a gente chama, fossa 
negra, essas fossas que às vezes nem tampa têm, não são cobertas, são 
os maiores criadores de mosquito. Então trabalharia tema relacionado à 
saúde. (A8)  
 

 

Estes oito licenciandos evidenciaram como possíveis temas a serem 

trabalhados na Educação Ambiental escolar, como o lixo, poluição, desmatamento, 

caramujo, fossa séptica. É importante destacar que os alunos caracterizam os temas 

relacionados aos transtornos causados pela poluição, os descartes, a reciclagem, o 

que representa ser ainda temas transversais relacionados a educação ambiental da 

biologia. 

A pesquisa de Sousa (2017) obteve como resultado os conceitos/temas 

ambientais e temas locais que a escola desenvolve em suas atividades as mais 

comuns foram: 1º) Lixo e resíduos sólidos, 2º) Uso e conservação da diversidade 

biológica, 3º) Saúde e Higiene, 4º) Aquecimento global e 5º) Água, Desmatamento, 

Poluição. Da mesma forma que as demais temáticas ambientais, o lixo deve ser 

tratado por um viés crítico, em que sejam discutidos desde a extração da matéria-

prima, até a sua degradação na natureza, considerando ser uma questão 

socioambiental mundialmente relevante.  

Quanto aos temas ambientais, Tozoni-Reis (2006, p.108-109) reflete:  

 



111 

Assim, os temas mais comumente tratados nas propostas educativas 
ambientais como recursos hídricos, resíduos sólidos, desmatamento, 
queimadas, mata ciliar, extinção das espécies animais, etc., só têm 
perspectiva educativa plena se abandonarmos o caráter conteudista da 
pedagogia tradicional – que trata os conteúdos com objetivos em si mesmos 
– e dermos um tratamento problematizador a eles, isto é, se, a partir do 
processamento das informações sobre estes temas, educadores e 
educandos, coletiva e participativamente, buscarem empreender reflexões 
acerca dos conflitos que emergem dos condicionantes históricos, políticos, 
sociais e culturais dos problemas e soluções ambientais.  
 
 

Além da relevância dos conteúdos, a prática de educação ambiental precisa 

ser realizada de forma permanente, que seja possível Lima et al. (2001, p. 175): 

 
[...] criar um fórum de debates e promover reflexões que possam dar conta 
da fragilidade e da provisoriedade de um complexo vital que envolve a 
permanência da vida na Terra; isso suscita, por conseguinte, um olhar sobre 
o valor e lógica do modelo civilizatório que estamos todos submetidos. 
 
 

Deste modo, no “Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global” (1992), a Educação Ambiental deve tratar 

as questões globais críticas, suas causas e inter-relações em uma perspectiva 

sistêmica, em seu contexto social e histórico. Os aspectos primordiais relacionados 

ao desenvolvimento e ao meio ambiente, tais como população, saúde, paz, direitos 

humanos, democracia, fome, degradação da flora e fauna, devem ser abordados 

dessa maneira.  

Em outro questionamento, “Na sua opinião qual a melhor forma de trabalhar 

educação ambiental na escola? Desenvolvendo projetos através de oficinas como 

disciplina? Como conteúdo que faz parte de uma disciplina?”, em que apenas três 

responderam: 

 

- Tem conteúdo que eu acho mais tranquilo, porque tem muito aluno, daí 
como vai fazer um projeto de oficina envolver tudo aquilo.... Então acho 
(aula mesmo) (A 1); 
 
- Eu acho a integração disso tudo. Você pode trabalhar de diversas formas. 
Pode trabalhar com projetos. Tem uma área degradada na escola? Eu 
trabalhei numa escola que tinha uma nascente no fundo da escola que ela 
estava totalmente (estava morta) praticamente. A escola fez um projeto, 
plantou várias árvores frutíferas da região mesmo que estão presentes nas 
nascentes, planta como Buriti, sabe? Da região mesmo. E conseguiu 
recuperar em partes aquele ambiente que já estava degradado. Então você 
vai trabalhar oficinas, como oficinas de fazer materiais a partir de 
reciclagens, como caixa de leite, para trabalhar conteúdos teóricos. Então 
eu acho que diversificar é a melhor forma de trabalhar educação ambiental 
(A 2); 
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- Isso aí. Não funciona. Na minha opinião assim, porque o aluno ele não 
aprende só de uma forma, você trabalha com uma sala que tem 30, 40 
alunos. Então acho que diferenciar metodologia de trabalho, tem aluno que 
vai aprender só você falando, outro não, outro você vai precisar pegar, 
sentir, enfim, outro vai precisar construir alguma coisa. Então diferenciar, 
fazer aula expositiva, uma aula experimental, uma aula prática, entendeu? 
Diferenciar. Lá, por exemplo, que eu faço parte, a gente trabalha muito essa 
questão da educação ambiental lá com os alunos e a gente faz as etapas, 
por exemplo, a primeira etapa você integra, introduz o conhecimento do 
aluno, depois você vai partir para uma prática e por fim você faz uma 
oficina, geralmente é assim que a gente trabalha. E dá muito certo, o 
feedback que eles dão para a gente depois é algo muito positivo. Então 
acho que funciona. (A 3) 
 

 

Esses três licenciandos responderam que o uso de Projetos, oficinas, aula 

expositiva (conteúdo teórico), aula prática, são formas de ser realizada a práxis em 

educação ambiental, mas consideram que deve haver diversificação da metodologia 

de trabalho.  

Loureiro e Cossio (2007, p.58) ao refletirem sobre as Modalidades da 

Educação Ambiental no Brasil afirmam que segundo as diretrizes do MEC, é 

desenvolvida por meio de três modalidades básicas: 1) projetos; 2) disciplinas 

especiais; e 3) inserção da temática ambiental nas disciplinas.  

Do mesmo modo, a pesquisa de Dib-Ferreira (2003) verificou que o professor 

de Ciências realiza atividades como a construção de uma maquete, experiências de 

Física e Química, construção de um jardim, oficinas de arte com lixo, teatros, 

entrevistas com a comunidade escolar para a reconstrução da história da escola e 

caminhadas ecológicas, entre outras. 

Segundo Guimarães et. al (2012, p.68), a práxis ambiental deve contemplar, 

entre outras práticas pedagógicas, a idealização e execução de “projetos 

interdisciplinares de ensino cujas propostas apresentam a busca de diferentes 

olhares sobre o tema, objetivando ações afirmativas que propiciem aos estudantes 

mudanças de visão de mundo perante os problemas ambientais”. Estes projetos 

tornam-se estratégias pedagógicas mais utilizadas na inserção da educação 

ambiental nas Escolas  

Esse fato parece indicar que a única forma de inserção curricular é a forma 

disciplinar, mas que muitos estudos têm identificado práticas educativas ambientais 

não disciplinares ainda mais fragilizadas, conforme afirma Tozoni-Reis (2012, p. 

252)  
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Os professores que têm protagonizado a inserção da EA na escola básica 
(em sua maioria, professores de ciências, biologia e geografia, formados 
nos cursos de licenciatura), esforçam-se para que essa inserção se dê por 
inovações pedagógicas ativas, pela reflexão da própria ação educativa.  
 
 

Através da reflexão da própria prática, os educadores ambientais, 

representados na escola pública pelos professores de Ciências, Biologia e Geografia 

tem buscado uma práxis ambiental inovadora; no entanto, a autora pontua que “os 

professores têm sido tratados pelas políticas públicas de Educação Ambiental como 

mediadores instrumentais dos conteúdos expressos nos recursos educativos 

distribuídos pelos órgãos de ensino” (TOZONI-REIS, 2012, p. 253).  

Em uma proposta clara de inserção curricular da Educação Ambiental, “ela 

vem constituindo-se em um tema “periférico” do currículo escolar, sua inserção tem 

tido o papel secundário das atividades extracurriculares” (TOZONI-REIS, 2012, p. 

253) e que são tidos como aplicadores das propostas para a inserção curricular da 

Educação Ambiental dos órgãos oficiais, identifica como intervenção de forças 

externas ao currículo da educação básica.  

Narcizo (2009) considera que há diferentes formas de incluir a temática 

ambiental nos currículos escolares, como atividades artísticas, experiências práticas, 

atividades fora de sala de aula, produção de materiais locais, projetos ou qualquer 

outra atividade que conduza os licenciandos a serem reconhecidos como agentes 

ativos no processo que norteia a política ambientalista. Cabe aos professores, por 

intermédio de prática interdisciplinar, proporem novas metodologias que favoreçam a 

implementação da Educação Ambiental, sempre considerando o ambiente imediato, 

relacionado a exemplos atuais. 

Por sua vez, Rosa (2007) entende que os projetos são entendidos como um 

instrumento didático que deve explicitar os objetivos, a metodologia e as ações para 

atingi-los. Os projetos desenvolvidos nas Escolas reforçam o envolvimento, a 

responsabilidade dos participantes; amplia a percepção; estimula os estudos 

interdisciplinares; estimula a inovação e o exercício de criatividade, tornando o 

´processo educativo mais significativa na condução acadêmica e social. 

A metodologia teórica e prática dos projetos por intermédio do estudo de 

temas geradores ambientais que englobam aulas críticas, palestras, oficinas e 

saídas a campo é um processo que oferece possibilidades para os professores 

atuarem de maneira a englobar toda a comunidade escolar e do bairro na coleta de 
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dados e possibilita conhecer seu meio e levantar os problemas ambientais para 

possível intervenção (CARVALHO, 2005).   

Assim, Carvalho (2005) considera que os projetos e suas metodologias 

podem estabelecer um diálogo de modo significativo cujas experiências demonstram 

o processo formativo que os licenciandos devem ter nas Universidades e como tal 

no processo de formação de professores, entendendo ser o caminho para uma 

busca de uma “uma identidade pessoal e profissional” 

Nesse caso, a Educação Ambiental é concebida como uma prática 

pedagógica orientada por saberes e conhecimentos advindos de ciências diferentes, 

o que justifica que a práxis seja interdisciplinar, contextualizada a partir da realidade 

vivida. Por isso, é importante dizer que as metodologias de ação devem ser 

avaliadas de modo significativamente na Educação Ambiental como um manual ou 

como técnicas previamente validadas ou concebidas, uma vez que estas devem ser 

construídas em cada situação, em cada contexto sócio-histórico (GUIMARÃES E 

SÁNCHEZ, 2011). 

Oliveira (2007) afirma que é um grande passo propor a inserção da dimensão 

ambiental nas Universidade como um tema transversal no currículo, com abordagem 

inter e transdisciplinar, através do uso da metodologia de projetos e de planos de 

ação voltado a formação ambiental de professores  

Deste modo, é importante que, por exemplo os cursos de professores de 

Pedagogia, Biologia, Geografia possam realizar trabalhos de campo, como 

excursões (trilhas) visitando o entorno das comunidades escolares ou espaços e 

equipamentos protegidos, atividades de coleta de resíduos sólidos e de destinação 

dos resíduos coletados para reciclagem (FRACALANZA (2004). Tais práticas 

educativas são fundamentais para que as ações sejam de fato voltadas ao 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem na Educação Ambiental para a 

formação de professores.  

A este respeito podemos entender que é um compromisso que as 

Universidades devem ter  

 
A discussão e implementação dos processos de ambientalização no ensino 
superior se justificam uma vez que a universidade, além de outros espaços 
e níveis educacionais, tem sido compreendida como locus privilegiado para 
a produção e difusão de conhecimentos, valores e ações que fomentam a 
participação política diversa, acerca da temática ambiental (CARVALHO, 
CAVALARI, SANTOS, p. 47). 
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Nesse caso, quando o currículo é interdisciplinar, permite que os professores 

universitários possam trabalhar com conteúdos que possam ser trabalhados por 

meio do diálogo com posturas críticas. Do mesmo modo, ressalta-se que os projetos 

quando bem trabalhados nas Universidades tornam-se um caminho para que ocorra 

a aprendizagem da Ambientalização Curricular como um processo formativo e 

identidário no Ensino Superior. 

Assim, entendemos ser fundamental que as instituições de ensino superior 

devam trabalhar nos seus currículos uma formação baseada em ações que 

permitam estabelecer um campo de desenvolvimento da temática ambiental inserida 

nos cursos de formação de professores de tal modo que possam incorporar os 

conhecimentos específicos de cada área do saber ambiental. Esta constatação é 

caracterizada por Guerra et al. (2015, p. 84): 

 
Isso implica não somente investir na ambientalização curricular nas 
instituições de ensino, em todos os níveis, com vistas à ressignificação de 
conceitos e valorização da ecologia de saberes, mas, em paralelo à 
formação profissional, investir na formação pessoal e de valores, de 
maneira que estilos de vida e de consumo sejam repensados. Em resumo: 
desenvolver ações e estratégias que sirvam de base à implementação de 
práticas de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental nos 
diferentes níveis de atuação dos sujeitos, como possibilidade de enfrentar a 
crise e as vulnerabilidades frente aos riscos ambientais, em um mundo cada 
vez mais interdependente e globalizado. 
 
 

 Deste modo, o processo de formação com a temática ambiental nos cursos 

de licenciatura deve ser analisado sob o ponto de vista das práticas que visem a 

interação do conhecimento, dos valores, do aprendizado em sala de aula com temas 

que retratem a realidade ambiental na qual se encontra inserida a instituição de 

ensino superior, especificamente, a realidade social, cultural na Amazônia. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação buscou investigar o processo de Ambientalização Curricular 

em relação ao Curso de Biologia do Instituto Federal de Rondônia (IFRO, câmpus de 

Ariquemes). A partir disso, buscou-se responder algumas questões de pesquisa.  

A primeira questão do problema refere, se o curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas – IFRO, câmpus de Ariquemes/RO incorpora e desenvolve a 

temática ambiental no currículo e nas suas práticas pedagógicas?  

A análise realizada a partir do Projeto Pedagógico do Curso, do referencial 

teórico revisado para a pesquisa, a dos dados coletados a partir dos questionários 

aplicados aos docentes e discentes do curso de Ciências Biológicas do IFRO de 

Ariquemes/RO, abordando, em geral, a percepção dos professores envolvidos em 

relação à formação articulada entre a práxis pedagógica e a temática ambiental, 

permite dizer que a dimensão curricular teve uma certa preocupação em 

desenvolver a temática ambiental no currículo. 

A segunda questão analisa, se o curso de Ciências Biológicas IFRO de 

Ariquemes incorpora e desenvolve a temática ambiental nas suas práticas 

pedagógicas?  

Avaliou-se que as disciplinas investigadas que abordam a temática ambiental 

correspondem mais a área pedagógica, se comparadas às especificamente 

científicas, sendo elas: Geologia, Bioética, Ecologia das comunidades, Ecologia das 

Populações, Educação Ambiental, Metodologia do Ensino da Biologia.  

Há uma certa contradição em relação à Proposta Curricular do Curso, visto 

que a perspectiva multi e interdisciplinar é enfatizada no documento. A abordagem 

interdisciplinar ainda precisa ser muito discutida para ganhar espaço nas disciplinas, 

no currículo do curso, mais especificamente no ensino, o foco desta dissertação. 

Ainda que o PPC do curso faça menções à temática ambiental, poderiam ter mais 

disciplinas que tratassem a respeito da temática ambiental no curso de Ciências 

Biológicas do IFRO em Ariquemes. No entanto, três disciplinas do curso trabalham a 

partir da concepção interdisciplinar: Filosofia da Educação e Ética Profissional, 

Didática, Filosofia e História da Biologia.  

Os professores explicitaram a efetivação de ações como: a realização de 

projetos de pesquisa e extensão, raramente projetos de intervenção comunitária, 

atividades direcionadas especificamente para a Educação Básica, através do PIBID 
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entre outros – voltadas à Educação Ambiental, dentro e fora do IFRO, sendo 

confirmado nas falas dos discentes. No entanto, a divulgação ainda tem sido pouco 

realizada dentro da própria instituição.  

O conjunto dos programas e projetos vem de certo modo promovendo a 

formação de professores visando a atuação na educação básica bem como em 

situações que envolvam questões ambientais, mas embora o PPC traga a temática 

ambiental como currículo escrito (formal), ainda é necessário um maior 

desenvolvimento da prática educativa referente a mesma. 

Em relação aos temas ambientais priorizados pelo curso do IFRO de 

Ariquemes/RO, observou-se que os docentes trabalham o desmatamento, as 

queimadas, poluição dos rios e do ar, lixo, consumo, entre outros, por se tratar de 

temas que estão mais diretamente relacionados ao contexto local rondoniense, 

sendo problemas socioambientais recorrentes. Em vista disso, as diferentes 

disciplinas que compõem a matriz curricular da Licenciatura em Ciências devem 

garantir de forma teórica e prática o acesso a esses conhecimentos, cada uma com 

sua especificidade.  

 Outra questão analisada é de que forma ocorrem as práticas de Educação 

Ambiental no Curso de Ciências Biológicas IFRO de Ariquemes? Nesta questão, 

observou-se que a inserção da temática ambiental no curso está em processo de 

formação, sendo necessário trabalhar a Educação ambiental de modo mais 

relevante. Assim, uma educação ambiental permanente deve ser pensada a partir da 

construção formativa inserida no currículo de modo que envolva a teoria e a prática, 

ou seja uma práxis que busque uma aprendizagem significativa para o estudo 

ambiental. 

A análise das falas dos alunos e alunas demonstra a expressão da 

diversidade de tendências de educação ambiental, as quais representam diferentes 

perspectivas do pensamento sócio-histórico e filosófico e, como já aqui abordado, 

não é possível encontrar uma perspectiva em seu estado puro. Deste modo, as 

conclusões apontam que se pode buscar por um ensino que efetivamente subsidie a 

transferência dos educandos e educadores para uma esfera de percepção ingênua 

da realidade para uma esfera crítica. E sendo a licenciatura em ciências biológicas 

do IFRO voltada para atuação na educação formal, informal e não formal, deve-se 

desenvolver um modelo de produção de conhecimento que colabore com o processo 

de ensino-aprendizagem da temática ambiental. 
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Aos alunos questionou-se: “vocês se consideram professor de Biologia ou 

educador ambiental?” Assim, a identidade é aqui trabalhada e entendida como 

categoria coletiva, algo só identificável em relação a outro que tenha características 

semelhantes. Para o professor, construir sua identidade depende daquilo que 

considere como o ideal para a sua profissão, pois ela corresponde aos seus valores 

e crenças, os quais considera em relação ao aluno, a escola e a educação.  

Neste caso, o professor, o educador ambiental assegura sua identidade 

profissional pelo sentimento de pertença a uma comunidade, pelas práticas sociais 

dos sujeitos e pela articulação das esferas do conhecimento, das normas e valores 

profissionais e dos saberes.  

A maioria dos discentes entrevistados relacionaram o fato de “ser educador 

ambiental” ao fato de dar exemplo de não jogar lixo no chão, mas também 

consideram que é uma questão de consciência individual ao dizer que “cada um 

deve fazer sua parte”, mesmo que não haja coleta seletiva na cidade.  

Um dos/as licenciandos/as acredita que mesmo tendo feito uma pesquisa em 

que facilitou a produção de mudas de espécies nativas, ainda não se considera 

educador/a ambiental. Outros relacionam a identidade do educador ambiental à 

conscientização daqueles que destroem a natureza, citando como exemplo os 

caminhões que transportam madeira no período noturno na cidade de 

Ariquemes/RO. Do mesmo modo, há os que não se consideram um educador 

ambiental, pois acreditam que deve ser um profissional que se doa de forma 

permanente à causa ambiental, logo, uma ação esporádica não identificaria alguém 

com esse perfil.  

Assim, acredita-se que para a necessária formação desse(a) educador(a) 

ambiental, como um sujeito ecológico (CARVALHO, 2004), deve potencializá-lo a 

ser capaz de assumir um papel protagonista no fortalecimento de movimentos 

contra-hegemônicos na construção de novas relações sustentáveis. É uma formação 

que se realiza pela práxis, na ação de intervir na realidade, teorizando-a a partir de 

referenciais críticos.  

Quanto à realização de atividades expressivas para a formação ambiental dos 

alunos entrevistados, foram mencionadas: trilha ecológica, palestras, projetos 

envolvendo a temática água e lixo, gincana ambiental, compostagem. Nota-se a 

importância do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) 

instituído pelo Ministério da Educação, no âmbito da Fundação Coordenação de 
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a relação teoria-prática no curso.  

Os alunos mencionaram que a Legislação Ambiental (LA) fora pouco 

explorada ao longo do curso. Importante frisar que dentre outros objetivos do 

PRONEA (Programa Nacional de Educação Ambiental) está o de “difundir a 

legislação ambiental, por intermédio de programas, projetos e ações de educação 

ambiental” (2005, p.40) Assim, torna-se imprescindível o conhecimento da LA, tendo 

em vista tratar-se de um curso que objetiva a formação de sujeitos ecológicos. Deste 

modo, a educação ambiental e legislação ambiental são elementos indissociáveis, e 

somente através da educação a população poderá perceber que a lei não se propõe 

apenas à repressão de condutas indesejáveis nas questões ambientais, mas 

também se presta a trazer benefícios à sociedade. 

 Questionou-se aos alunos qual a melhor forma de trabalhar educação 

ambiental na escola, o que se caracterizou pelo desenvolvimento de projetos através 

de oficinas, como disciplina ou como conteúdo que faz parte de uma disciplina. Os 

discentes responderam que o uso de Projetos, oficinas, aula expositiva (conteúdo 

teórico), aula prática, são formas de ser realizada a práxis em educação ambiental, 

mas consideram que deve haver diversificação da metodologia de trabalho.  

As metodologias da Educação Ambiental trabalhadas podem ser 

consideradas como estratégias educativas intervencionistas, pois possuem um 

caráter pragmático, e além de se debruçar sobre a reflexão crítica de um despertar 

teórico da problemática socioambiental local-global, e que devem facilitar o 

enfrentamento das demandas socioambientais nas quais a comunidade, a escola, os 

Institutos Federais, as Universidades estão inseridas.  

Quando questionados sobre o conceito de Educação Ambiental, as falas dos 

licenciandos/as demonstram que realmente há uma diversidade de concepções 

quanto ao que é meio ambiente e Educação ambiental. Assim, demonstra-se que os 

discursos dos alunos/as e dos professores/as representam que o processo de 

desenvolver a Educação Ambiental está em construção, de tal modo que as 

tendências de educação ambiental podem ter diversas perspectivas do pensamento 

sócio-histórico e filosófico e, portanto, não é possível encontrar uma perspectiva em 

seu estado puro, conforme analisa Tristão (2007). 

Portanto, entende-se que a Ambientalização Curricular no ensino da 

Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal em Ariquemes/RO ainda é 
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algo a ser construído coletivamente e que requer um currículo e ações que 

possibilitem a aprendizagem de temas ambientais para os licenciandos/as, porque 

ainda que esteja inclusa a disciplina de Educação Ambiental, a mesma não tem 

tornado o currículo ambientalizado, muito menos pode ser considerado parâmetro de 

classificação do nível de ambientalização do mesmo.  

Diante das falas dos alunos sugerimos a criação da disciplina de Legislação 

Ambiental no currículo do curso pesquisado, tendo em vista que a formação está 

direcionada para a educação formal e não-formal, nas quais a prática requer 

conhecimentos inerentes às leis ambientais.  

A pesquisa evidenciou que a ambientalização do currículo e das práticas 

pedagógicas envolvendo ensino, pesquisa e extensão na Licenciatura em Ciências 

Biológicas do Instituto Federal em Ariquemes/RO encontra-se pouco desenvolvida. 

Por isso, a partir de Kitzmann e Asmus (2012) propomos a Ambientalização 

Sistêmica do câmpus, que abrange “mudanças nos conteúdos, metodologias, 

materiais e atividades, mas abrange também a estrutura organizacional, prevendo, 

em termos didático-pedagógicos, a capacitação ambiental dos docentes e a 

avaliação do processo educativo e dos seus resultados”. (p.279); o que requer a 

ressignificação tanto de conteúdos e metodologias quanto de estruturas educativas, 

num processo abrangente de integração da dimensão socioambiental. Ou seja, 

deve-se extrapolar a concepção estrita (stricto sensu) de currículo, e não se limitar 

às disciplinas e grade curricular do curso, mas incluir os aspectos ambientais tanto 

nas dimensões da organização quanto do funcionamento do IFRO. O resultado do 

processo de ambientalização seria um currículo do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas do Instituto Federal em Ariquemes/RO com enfoque 

interdisciplinar, descentralizado, flexível, transformador da realidade.   

Assim, para que haja o desenvolvimento da Ambientalização Curricular no 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFRO de Ariquemes/RO, sugerimos 

que a temática ambiental seja inclusa de forma mais significativa no Plano de 

Desenvolvimento Institucional e no Projeto Pedagógico do Curso, o que deve ocorrer 

a partir da criação de espaços democráticos envolvendo a comunidade acadêmica 

na formulação e reformulação do planejamento e currículo formal. 

 E diante dos resultados encontrados, faz-se necessário dar maior ênfase à 

temática ambiental nos referidos documentos quando forem reelaborados, como 

ocorre de tempos em tempos; no PDI, para que haja efetivamente uma gestão 
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ambiental da Instituição e no PPC para que se tenha um currículo em que as 

disciplinas façam reflexão da temática ambiental, tendo em vista que poucas incluem 

este tema tanto no planejamento curricular, quanto nas práticas desenvolvidas.  

Recomendamos que o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFRO 

de Ariquemes/RO, diante da autonomia didático-pedagógica que lhe é concedida, 

dos princípios trazidos no PDI e do Perfil Profissional de Conclusão do Curso “O 

licenciado deverá dispor de habilidades de ensino e aprendizagem para preparar 

profissionais/cidadãos competentes para atuar na sociedade e no mundo do 

trabalho, de forma comprometida com o desenvolvimento da sociedade e em 

condições de justiça social e sustentabilidade”. (PPC, p.18) crie uma discussão 

permanente envolvendo o currículo do curso, as práticas de ensino, pesquisa, 

extensão e o próprio funcionamento do Instituto, para que envolva a temática 

ambiental de forma interdisciplinar, para que as questões socioambientais estejam 

presentes na formação de profissionais que poderão atuar na educação formal ou 

não formal.  
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Fundação Universidade Federal de Rondônia 
Núcleo de Ciências Humanas 

Departamento de Ciências da Educação 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação 

Mestrado Acadêmico em Educação 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto: “A TEMÁTICA AMBIENTAL NO ENSINO SUPERIOR: O CURRÍCULO DA 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO INSTITUTO FEDERAL DE 

ARIQUEMES/RO”. 

Pesquisador responsável: Leandro dos Santos, aluno do Mestrado Acadêmico em Educação 

da Universidade Federal de Rondônia – UNIR. 

Este documento visa solicitar a sua participação voluntária na pesquisa “A TEMÁTICA 
AMBIENTAL NO ENSINO SUPERIOR: O CURRÍCULO DA LICENCIATURA EM 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO INSTITUTO FEDERAL DE ARIQUEMES/RO”, que tem como 
objetivo apreender se o curso de Ciências Biológicas - Licenciatura do IFRO de 
Ariquemes/RO incorpora a temática ambiental no seu projeto pedagógico; identificar quais 
temas ambientais são priorizados pelo curso de Ciências Biológicas – Licenciatura do FRO 
de Ariquemes/RO. 

A pesquisa consistirá em entrevista coletiva (Grupo Focal) a ser realizada no local e 
hora definidos com antecipação para que assim não prejudique nenhum dos participantes. 
Todas as respostas obtidas serão mantidas no mais absoluto sigilo, ou seja, não serão 
divulgados nomes, endereço ou qualquer informação que possa levar à sua identificação ou 
a qualquer tipo de constrangimento a você. Informo-lhe que as informações que você me 
fornecer poderão ser utilizadas para publicação de trabalhos científicos ou apresentação em 
encontros de natureza científica, não será em nenhuma hipótese utilizado para fins pessoais 
que fujam ao interesse científico da educação.  

Não há risco significativo em participar desse estudo. O benefício será a contribuição 
pessoal para o desenvolvimento de um estudo científico, ajudando na compreensão do 
processo educativo e pode fomentar caminhos para novas propostas educacionais. 

Sua participação é inteiramente voluntária, podendo retirar-se da pesquisa em 
qualquer momento que desejar, bem como determinar que sejam excluídas da pesquisa 
quaisquer informações que já tenham sido dadas, sem que isso implique em qualquer 
prejuízo a você.  

Informamos-lhe também que será necessário consentimento do seu responsável 
legal para sua participação na pesquisa, lembramos que não haverá remuneração pela sua 
participação no presente estudo e nenhum tipo de despesa e sempre que poderá solicitar 
esclarecimentos sobre a pesquisa pelo telefone (69) 99236-8526 ou no e-
mail:leandrobiosantos7@gmail.com 

Dados do Participante: 

Eu _______________________________________, estudante do curso de Ciências 

Biológicas – Licenciatura do IFRO de Ariquemes/RO, aceito participar desta pesquisa 

voluntariamente. Afirmo ter lido, discutido, compreendido e recebido uma cópia deste termo 

de assentimento.  

Ariquemes, ____de Novembro de 2017. 

 

Assinatura do aluno                                                          Assinatura do(a) pesquisador(a) 
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ROTEIRO UTILIZADO PARA ENTREVISTA COM OS PROFESSORES 

 

1.Dados gerais sobre o entrevistado: 

a) Pedir ao entrevistado (a) para falar sobre sua trajetória acadêmica (formação, 

(graduação e pós-graduação), locais de trabalho, experiências anteriores ao IFRO). 

b) Trajetória acadêmica (departamento ao qual está alocado, disciplinas que leciona 

no IFRO de Ariquemes) 

2.Dados sobre as disciplinas: 

a) Você trabalha com questões ambientais, (com a chamada “temática ambiental”) 

nas disciplinas/cursos sob sua responsabilidade? Em quais disciplinas? Em quais 

cursos? Desde quando? 

b) Por que você trabalha com questões ambientais nesses cursos? 

c) Quais temas/assuntos são abordados quando você trabalha com essa temática? 

d) Por que você escolheu esses temas/assuntos para serem trabalhados? 

e) Como os alunos tem se manifestado (interesse/desinteresse) quando as questões 

relativas à temática ambiental são trabalhadas nesses cursos? 

f) Quais autores/correntes são utilizados? Você utiliza os mesmos autores/correntes 

para todos os cursos? Em caso negativo, o que os diferencia? 

g) Quais recursos didático-pedagógicos você utiliza para trabalhar as questões 

relativas à temática ambiental? 

h) As questões regionais são trabalhadas nas suas aulas? De que forma? 

i) Você costuma fazer avaliação da aprendizagem junto aos alunos quando você 

trabalha com questões ambientais nas disciplinas? Que instrumento de avaliação 

você utiliza? 

3) Dados sobre o IFRO: 

a) Na sua opinião, no IFRO, particularmente no campus de Ariquemes/RO, as 

questões relativas à temática ambiental tem sido trabalhadas? 

b) Em caso positivo, como você avalia esse trabalho? 

c) Em caso negativo, por que você acha que isso ocorre? Ou seja, por que não são 

trabalhadas? 

d) Você participou da elaboração do Projeto Pedagógico do curso de Biologia? 

e) O que você entende como Conhecimento Sistêmico?  
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f) O que você entende por interdisciplinaridade? 

g) Já participou de alguma atividade interdisciplinar no IFRO de Ariquemes? 

Descreva 

h) O IFRO incentiva a interdisciplinaridade nas práticas pedagógicas? 

i) O que você entende por flexibilidade curricular? 

j) Considera que o IFRO possui flexibilidade curricular? 

k) Que tipo de metodologia você utiliza em sua pratica pedagógica? 

l) Faz relação entre teoria e prática nas suas aulas? Poderia citar exemplo(s) 

m) Você conhece alguma ação ou algum Programa desenvolvido pelo IFRO em 

Ariquemes no qual a temática ambiental é enfocada? 

n) Houve algum momento em que você, juntamente com os alunos puderam 

participar de discussões para incluir a temática ambiental no curso de Biologia? Fale 

sobre.  

o) Houve alguma ação envolvendo sua disciplina e os alunos, no que se refere à 

questão ambiental no IFRO de Ariquemes ou na comunidade local? 

p) Você estabelece alguma relação entre questões ambientais e Ensino Superior? 

q) Na sua opinião, as questões relativas à temática ambiental devem ser enfocadas 

pelos institutos federais em geral? Por quê? No IFRO, em particular? Por quê? 

r) Para finalizar: Existe algum aspecto relativo à temática ambiental que não tenha 

sido enfocado por essa entrevista e que você gostaria de apontar? Em caso positivo, 

qual? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA -  ALUNOS 

Diversos autores, como Marcos Reigota (1991), afirmam que o trabalho da 

educação ambiental está intimmente ligado ao conceito que se tem de Meio 

Ambiente. Para você, o que é Meio Ambiente? 

 

01) As questões ambientais foram trabalhadas em algum momento de seu curso 

de graduação? Em qual (is) disciplinas(s)? Que temas importantes foram 

abordados? De que você sentiu falta? 

02)  Durante a sua graduação você participou de atividades que considera relevantes 

para a sua formação como educador ambiental? Se a resposta for positiva: 

Relate brevemente a experiência que você considera mais importante. 

03) Vocês acham importante que questões e/ou temas ambientais sejam tratados 

nos cursos de formação de professores? Por que? 

04) Como vocês analisam a inserção das questões ambientais no curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas aqui do IFRO de Ariquemes? Dê exemplos que 

mostrem esta inserção e comentem um pouco sobre isso. 

05) Com relação a matriz curricular do curso (especificamente as disciplinas) quais 

vocês analisam que trabalharam as questões ambientais? Como foi essa inclusão? 

Conte um pouco sobre isso. 

06) Em que momentos da vida acadêmica (das ações que vocês vivenciam no 

campus) vocês têm contato com as questões ambientais? Fale um pouco sobre isso.  

07) Vocês já se envolveram em projetos, de pesquisa ou de extensão, que 

trabalham ou trabalharam com as questões ambientais? Se não, vocês conhecem 

algum que trabalha? Fale um pouco sobre isso. 

08) Vocês sabem como que a instituição se manifesta em relação às questões 

ambientais? No PDI (Programa de Desenvolvimento Institucional) as questões 

ambientais estão presentes? O que sabe sobre isso? 

09) Vocês conhecem o documento que fala sobre o perfil do profissional a ser 

formado no IFRO de Ariquemes? Neste documento fala-se das questões 

ambientais? Como? 
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10) Vocês conhecem o Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso de licenciatura 

em Ciências Biológicas do IFRO de Ariquemes/RO? Como a questão ambiental está 

presente neste documento? 

Levar partes dos documentos 

11) Pensando agora que vocês poderiam ser um professor ou gestor na instituição. 

Se vocês tivessem a oportunidade de inserir essa temática no currículo, como vocês 

fariam? 

12) Se você estivesse lecionando e fosse trabalhar Educação Ambiental com seus 

alunos, quais temas considera que são mais relevantes?  

13) Na sua opinião qual a melhor forma de se trabalhar a Educação Ambiental na 

escola? 

( ) Desenvolvendo projetos 

( ) Através de oficinas 

( ) Como disciplina 

( ) Como conteúdo que faça parte de uma disciplina 

( ) Outros (como?___________________________ 

14) Você acredita ser importante discutir as questões ambientais na licenciatura? 

Por quê? 

15) Você se considera um educador ambiental? 

16) Como você definiria Educação Ambiental? 

17) Que pergunta você considera importante e não foi feita? 

18) Como tem sido a pratica pedagógica dos professores? Eles relacionam uma 

disciplina com outra? Trabalham projetos juntos? Definem um tema e trabalham em 

duas disciplinas ou mais?  

19) Os professores fazem contextualização do conteúdo para a realidade local?  

20) Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar sobre este tema e 

que eu não perguntei? 

 


