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Resumo 

O trabalho teve como tema central a Educação Ambiental na disciplina de Biologia, analisando os Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC), dos cursos do Ensino Médio Técnico Integrado de Administração, Eletromecânica, 

Eletroeletrônica e Edificações do IFMA Campos Timon, no intuito de investigar até que ponto a ausência da 

Educação Ambiental nos projetos pedagógicos de cursos do Ensino Médio Integrado têm levado os docentes da 

área  de Biologia, a não realizarem atividades de práticas ambientais. O estudo teve o objetivo geral de analisar a 

inserção da Educação Ambiental na disciplina de Biologia, registadas nos Projeto Pedagógico de Curso (PPC) 

dos cursos do Ensino Médio Técnico Integrado no IFMA Campus Timon. Os objetivos específicos contemplou 

conhecer os projetos pedagógicos dos cursos técnico integrados do IFMA Campus Timon e a Educação 

Ambiental em ambiente escolar; identificar os conteúdos programáticos da Biologia e a Educação Ambiental no 

PPC dos cursos técnicos integrados e apontar no PPC dos cursos técnico integrados do IFMA Campus Timon, 

articulações entre os conteúdos programáticos do Plano de Curso de Biologia e a Educação Ambiental. Os PPC 

dos cursos técnico integrados do IFMA Campus Timon e o componente curricular Biologia foram analisados, 

em busca de identificar se os conteúdos programáticos propostos articulam o tema Educação Ambiental. 

Portanto, o presente estudo se enquadra no tipo de pesquisa documental. Os projetos de curso analisado do 

primeiro, segundo e terceiro ano do Ensino Médio, da disciplina de Biologia identificou-se que apenas o terceiro 

ano do Ensino Médio Técnico Integrado possui conteúdo Ecologia relacionado à Educação Ambiental. Nesse 

contexto, as conclusões apontam para a necessidade do trabalho de Educação Ambiental nos cursos técnico 

analisados. 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Projeto Pedagógico de Curso. Biologia. Ensino Médio 

Técnico Integrado. 
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Abstract 

 

 

The work had as its central theme Environmental Education in the discipline of Biology, 

analyzing the Pedagogical Course Project (PPC), of the courses of Integrated Technical High 

School of Administration, Electromechanics, Electro-electronics and Buildings of IFMA 

Campos Timon, in order to investigate until the absence of Environmental Education in the 

pedagogical projects of Integrated High School courses has led teachers in the area of Biology 

to not carry out activities of environmental practices. The study had the general objective of 

analyzing the insertion of Environmental Education in the discipline of Biology, registered in 

the Pedagogical Course Project (PPC) of the courses of the Integrated Technical High School 

in the IFMA Campus Timon. The specific objectives included knowing the pedagogical 

projects of the integrated technical courses of the IFMA Campus Timon and Environmental 

Education in a school environment; identify the syllabus of Biology and Environmental 

Education in the PPC of the integrated technical courses and point out in the PPC of the 

integrated technical courses of the IFMA Campus Timon, articulations between the syllabus 

contents of the Biology Course Plan and Environmental Education. The PPC of the integrated 

technical courses of the IFMA Campus Timon and the curricular component Biology were 

analyzed, in an attempt to identify whether the proposed syllabus articulates the 

Environmental Education theme. Therefore, the present study fits into the type of 

documentary research. The analyzed course projects of the first, second and third years of 

high school, of the discipline of Biology, it was identified that only the third year of 

integrated technical high school has Ecology content related to Environmental Education. In 

this context, the conclusions point to the need for Environmental Education work in the 

technical courses analyzed. 

 

Keywords: Environmental education. Pedagogical Course Project. Biology. High school. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Educação Ambiental passou a ser lei no Brasil desde 27 de abril de 1999, e de 

acordo com a lei n°9.795, a Educação Ambiental deve ser contínua, permanente na educação 

nacional, devendo estar presente em todos os níveis e modalidades do processo de educação 

formal e não formal, como tema transversal para que se possa orientar a sociedade da 

necessidade da sua atuação responsável e consciente para mudança de conduta frente à 

questão ambiental.  

Para tanto, a fim de analisar a inserção da Educação Ambiental nos PPC dos cursos 

técnico integrado do IFMA Campus Timon, selecionamos a disciplina de Biologia, como 

forma de descrever a prática para ampliar a prática docente de modo geral ao trabalhar o tema. 

Este artigo teve como objetivos específicos, conhecer os projetos pedagógicos dos 

cursos técnico integrados do IFMA Campus Timon e a Educação Ambiental em ambiente 

escolar, para isso, foram observados o componentes curricular Biologia nos PPC dos cursos 

técnico integrado disponibilizados no site oficial do IFMA Campos Timon. Nesta análise, 

buscamos identificar os conteúdos programáticos da Biologia e a Educação Ambiental no 

PPC dos cursos técnicos integrados e apontar no PPC dos cursos técnico integrados do IFMA 

Campus Timon, articulações entre os conteúdos programáticos do Plano de Curso de Biologia 

e a Educação Ambiental. 

A temática central da pesquisa foi motivada durante a disciplina de Educação 

Ambiental, na minha graduação em Licenciatura Plena em Ciências da Natureza, na 

Universidade Federal do Piauí – UFPI, por perceber a necessidade do trabalho da dimensão 

ambiental nesse espaço de ensino, tendo em vista que este assunto precisa estar mais presente 

nos conteúdos programáticos abordados pelos docentes. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Tendo em vista a importância da Educação Ambiental (EA) no processo de 

formação de cidadãos conscientes de seu papel frente ao Meio Ambiente, o tema tem sido 

motivo de muitos debates nos dias atuais. Desta forma, vale destacar que o ambiente 

escolar possui um contributo muito importante no processo de formação de cidadãos 

preocupados com essa temática. 

É sabido que EA propõe desenvolver o papel de trabalhar conceitos, valores, 

atitudes, posturas éticas, e, principalmente a mudanças positivas de comportamento em 

relação ao meio ambiente, despertando o cidadão para um compromisso com a 

preservação do meio em que vive. Para que essa educação se desenvolva com maior 

efetividade surge-se a necessidade de ser trabalhada a EA nas escolas, pois a escola é o 

caminho mais certo a percorrer quando se refere ao processo educativo. No sentido de 

conscientizar as pessoas para ter um conhecimento maior e comprometimento do meio 

ambiente. A escola exerce o papel de proporcionar ao aluno o conhecimento e a 

compreensão dos problemas ambientais existentes no meio em que vive (OLIVEIRA et 

al., 2012). 

A Educação Ambiental é tão importante como qualquer outra disciplina, se 

fazendo necessária em todos os seguimentos educacionais. Devido os diversos desastres 

ambientais causados pelas más atitudes humana, a população precisa tomar 

conhecimentos sobre esses fatos ocorridos e como evitá-los, para que se desenvolva em si 

um pensamento sustentável. O objetivo geral da educação ambiental é formar cidadãos 

capazes de identificar os problemas ambientais, que saibam soluciona-los e preveni-los, 

além de participar desses processos. Que preservem o patrimônio cultural e natural, que 

lutem por melhorias tanto para essa geração presente como para a futura (MELO, 2007). 

 

A EA como qualquer outra disciplina trata da transmissão de conhecimento e 

informações para a formação de cidadãos mais conscientes dos problemas 

ambientais, resultando em mudanças de atitudes e dando motivação para a resolução 

de problemas e de prevenção dos mesmos (MELO, 2007).  

 

 

Para tanto, vale ressaltar que os professores são fundamentais nesse processo, por 

possuírem um excelente papel na transmissão de conhecimento. A educação ambiental 

deve estar presente na formação do docente, pois esta é indispensável na prática dos 

professores. 
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A EA deve estar presente como medida educativa, desenvolvendo-se de maneira 

interdisciplinar para a reflexão das questões atuais e de que mundo queremos, pondo em 

prática um pensamento ecologista mundial. (MEDEIROS et all, 2011) 

De acordo com o Art. 9º da Lei N° 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental, a Educação Ambiental deve estar presente e ser 

desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino público e privado, 

englobando a educação básica, superior, especial, profissional e para jovens e adultos. 

Ainda de acordo com a lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 a EA precisa estar 

presente em todos os níveis e modalidades dos processos de educação formal e não 

formal. Se todos trabalharem em conjunto, os incrementos das questões ambientais nas 

escolas e na formação do professor a EA passará a ser uma realidade no contexto escolar. 

Em nosso país a realidade diverge do que determina a lei. A temática ambiental em 

muitas instituições de ensino é abordada nas disciplinas de Geografia e Ciências, quando 

na verdade, deveria ser trabalhada em todas as matérias ministradas em sala de aula. 

(MEDEIROS e outros, 2011, p.04). No entanto, todos os educadores, independente da 

disciplina em que esteja ministrando, é de fundamental importância que o mesmo trabalhe 

a temática com seus alunos, abordando temas da atualidade. 

 

Para muitos professores trabalhar temas transversais como o meio ambiente no 

cotidiano escolar é muito difícil, pois as aulas são sempre lotadas, com muitos 

conteúdos a serem lecionados no ano letivo, o qual deve ser cumprido segundo a 

grade curricular. Mas, é necessário ministrar aulas que preparem o indivíduo para a 

vida no meio social, trabalhando o conteúdo de forma mais concreta, deixando uma 

aprendizagem maior, do que trabalhar apenas os conteúdos de forma rápida para 

cumprir a grade curricular e não capacitar os educandos para conviver no caos 

ecológico que se enfrenta cotidianamente. (MEDEIROS e outros, 2011, p.06). 

 

A seguir Albuquerque (2011) defende a ideia de que a escola é o lugar apropriado 

para formar cidadãos preparados para a vida. De acordo com o autor: 

A escola deverá ser o lugar onde esses alunos irão adquirir os conhecimentos e 

transmiti-los, contribuindo para formar cidadãos conscientes, preparados e 

contextualizados. Logo, ela deverá estar preparada para tratar as questões deste 

cunho levando o tema ambiental às propostas pedagógicas e incluí-la conforme a 

necessidade dos alunos. “É uma questão de responsabilidade coletiva, que parte do 

individual, da necessidade que uma pessoa sente em melhorar o que está precisando 

ser melhorado.” (Albuquerque, 2011, p.02). 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) faz menção a Política Nacional de 

Educação Ambiental, enfatizando que cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como as 

instituições escolares, em suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar 
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aos currículos e às propostas pedagógicas, preferencialmente de forma transversal e 

integradora, a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala 

local, nacional e global, onde eles apontam a preservação do meio ambiente como um 

destes temas. (RIBEIRO, 2019, p. 324). 

A inserção da Educação Ambiental no currículo escolar é uma alternativa importante 

para haver a interação entre as disciplinas, e promover a sensibilização dos alunos sobre o 

meio ambiente, com isso, a interdisciplinaridade busca a integração do conhecimento para 

acabar com o paradigma de se pensar que a abordagem de Educação Ambiental deve 

restringir-se a apenas algumas áreas do conhecimento (SANTOS et al., 2017). 

De acordo com Medeiros e outros (2011), Albuquerque (2011) e BNCC (2017), apesar 

de toda dificuldade apresentada em trabalhar temas transversais como meio ambiente no 

cotidiano escolar, é necessário ministrar aulas que preparem o indivíduo para a vida no meio 

social. 

A inserção da Educação Ambiental no ensino de biologia é, importante para 

proporcionar aos alunos um contato mais próximo com o ambiente e com a sua realidade, e 

assim, estimular a prática de atitudes ambientais para melhor qualidade de vida das gerações 

presentes e futuras. A Educação Ambiental é importante, pois está envolvida em um cenário 

de várias possibilidades que promovem a interação do ser humano com o ambiente, e 

possibilita a sensibilização dos alunos acerca dos problemas ambientais (GUILHERME et al., 

2018). 

Apesar de muitas discussões e pesquisadores que se debruçam sobre a temática, ainda 

há dificuldades em algumas escolas em inserir a dimensão interdisciplinar e transversal da 

Educação Ambiental no ensino. As problemáticas que envolvem a inserção do assunto 

estão basicamente centradas na organização do currículo escolar, falta de tempo e 

conhecimento sobre a temática pelos professores e gestores das instituições (SANTOS et al., 

2017). 

 As instituições de ensino é o lugar apropriado para adquirir e transmitir 

conhecimento, no entanto a presença da educação ambiental é indispensável na grade 

curricular, tendo em vista que esta tem sido cumprida nas escolas. Desta forma, cabem as 

entidades responsáveis incorporar ao currículo e as propostas pedagógicas de curso temas 

transversais como educação ambiental. Segundo Silva (2013, p. 54), “[...] a escola e 

o currículo devem ser locais onde os estudantes tenham a oportunidade de exercer as 
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habilidades democráticas da discussão e da participação, de questionamento dos pressupostos 

do senso comum da vida real”. Sendo assim, o ambiente escolar é espaço de trocas de saberes, 

é evidente que o currículo é um campo de poder e de construção da identidade do estudante o 

que lhe contribui a ter um olhar crítico da realidade vivente. 
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3 METODOLOGIA (MATERIAIS E MÉTODOS/MÉTODO) 

O trabalho realizado pode ser classificado como descritiva, já que teve como 

objetivo analisar a inserção da Educação Ambiental na disciplina de Biologia, registradas 

nos Projeto Pedagógico de Curso (PPC) dos cursos do Ensino Médio Técnico Integrado 

no IFMA Campus Timon. No entanto, para realização deste trabalho, foi realizado estudo 

bibliográfico sobre os projetos pedagógicos e a Educação Ambiental em ambiente escolar, 

como: Lei Nº 9.795 de 27 de abril de 1999; OLIVEIRA, M. S. et al (2012); MELO 

(2007); MEDEIROS, M. C. S. et al (2011); LAKATOS E MARCONI (2010); 

MEDEIROS, B. AURÉLIA, et al. (2011); ALBUQUERQUE (2011); BNCC (2017) e 

RIBEIRO (2019). 

Para realização deste trabalho, também foi analisado material de diversos teóricos 

que falam sobre Educação Ambiental em ambiente escolar, como: a importância da 

educação ambiental na escola e educação ambiental nas escolas públicas e 

a importância da educação ambiental na Educação Básica. 

Para ter acesso aos Projetos Pedagógicos de Curso da disciplina de Biologia do 

Ensino Médio, foi preciso entrar no site oficial do IFMA Campos Timon. Após os 

projetos terem sido acessados, todos os PPC dos cursos técnicos da disciplina de Biologia 

foram analisados. 

Neste artigo, por meio de análise dos PPC identificou-se os conteúdos 

programáticos da disciplina de Biologia e certificou-se os mesmos articulam os conteúdos 

propostos com Educação Ambiental. Para tanto, os projetos foram analisados 

detalhadamente e apresentados na Tabela A, Tabela B e Tabela C. 

Para a realização deste trabalho utilizou-se pesquisa documental, que segundo 

Marconi e Lakatos (2010) é aquela que a fonte de coleta de dados está restrita a 

documentos, escrito ou não, constituindo o que se entende por fontes primárias. Estas 

podem ser feitas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois. Portanto, o 

presente estudo se enquadra no tipo de pesquisa documental, por analisar a inserção da 

Educação Ambiental na disciplina de Biologia,  contempladas nos Projeto Pedagógico de 

Curso (PPC) dos cursos do Ensino Médio Técnico Integrado no IFMA Campus Timon, 

visando identificar como os conteúdos programáticos da Biologia articulam a temática 

Educação Ambiental. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados estão organizados considerando a categoria de análise, que é, 

existência ou não de conteúdo relacionado à Educação Ambiental na disciplina de 

Biologia, descrita, a seguir: 

Os projetos de curso do primeiro, segundo e terceiro ano dos cursos do Ensino 

Médio Técnico Integrado no IFMA Campus Timon, especificamente: Técnico em 

Administração Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Eletromecânica Integrado ao 

Ensino Médio, Técnico em Eletroeletrônica Integrado ao Ensino Médio e Técnico em 

Edificações Integrado ao Ensino Médio, foram analisado e organizado em tabelas, uma 

para cada ano do Ensino Médio, por apresentarem conteúdos semelhantes em sua grade 

curricular. Os PPC analisados possuem desenho curricular disciplinar organizado em 

módulos. Nesses módulos analisamos se há existência ou não de conteúdo relacionado à 

Educação Ambiental na disciplina de Biologia. Os resultados encontrados nestes projetos 

estão descritos na tabela A, B e C, a seguir:  

Tabela A – Biologia I 

 

Projeto: 

 

 

Ano 

 

Disciplina: 

 

Módulo II: 

Existência ou não de conteúdo relacionado 

a Educação Ambiental na disciplina de 

Biologia: 

I. Curso Técnico 

em 

Administração 

Integrado ao 

Ensino Médio. 

II. Curso Técnico 

em 

Eletromecânica 

Integrado ao 

Ensino Médio. 

III. Curso Técnico 

em 

Eletroeletrônic

a Integrado ao 

Ensino Médio. 

IV. Curso Técnico 

em Edificações 

Integrado ao 

Ensino Médio. 

2015 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologia I 

 

 Introdução à 

Biologia; 

 Citologia; 

 Histologia. 

 Embriologia. 

 

 

 

 

Não há conteúdo. 

Fonte: Instituto Federal do Maranhão - IFMA,  

 

Tabela B – Biologia II 

 

Projeto: 

 

Ano: 

 

Disciplina

: 

 

Módulo IV: 

Existência ou não de conteúdo 

relacionado a Educação Ambiental na 

disciplina de Biologia: 
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V. Curso Técnico 

em 

Administração 

Integrado ao 

Ensino Médio. 

VI. Curso Técnico 

em 

Eletromecânica 

Integrado ao 

Ensino Médio. 

VII. Curso Técnico 

em 

Eletroeletrônic

a Integrado ao 

Ensino Médio. 

VIII. Curso Técnico 

em Edificações 

Integrado ao 

Ensino Médio. 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologia II 

 

 

 

 Vírus; 

 Nomenclatur

a dos 

organismos; 

 Classificação 

dos 

organismos em 

Reinos; 

 Anatomia; 

 Fisiologia 

animal e 

vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não há conteúdo. 

Fonte: Instituto Federal do Maranhão - IFMA 

 

  Tabela C – Biologia III 

 

Projeto: 

 

 

Ano: 

 

Disciplina: 

 

Módulo VI: 

 

Existência ou não de conteúdo 

relacionado a Educação 

Ambiental na disciplina de 

Biologia: 

IX. Curso Técnico 

em 

Administração 

Integrado ao 

Ensino Médio. 

X. Curso Técnico 

em 

Eletromecânica 

Integrado ao 

Ensino Médio. 

XI. Curso Técnico 

em 

Eletroeletrônic

a Integrado ao 

Ensino Médio. 

XII. Curso Técnico 

em Edificações 

Integrado ao 

Ensino Médio. 

2015 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

Biologia III 

 

 

 

 Genética; 

 Evolução; 

 Ecologia. 

 

 

 

 

 Ecologia 

Fonte: Instituto Federal do Maranhão – IFMA 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Para este tópico, procuramos fazer um resumo de todo trajeto, no qual, verificamos se 

há Educação Ambiental nos PPC dos cursos técnicos, na disciplina de Biologia no Ensino 

Médio do IFMA Campos Timon. 

A Educação Ambiental possui um contributo muito importante na formação de uma 

população consciente e preocupada com a preservação e conservação do meio ambiente. A 

Educação Ambiental objetiva trabalhar conceitos, valores, atitudes, posturas éticas, e, 

principalmente a mudanças positivas de comportamento em relação ao meio ambiente. 

Nesta análise, foram identificados os conteúdos programáticos da disciplina de 

Biologia nos PPC dos cursos do Ensino Médio Técnico Integrado no IFMA Campus Timon, 

que articulam os conteúdos propostos com Educação Ambiental. 

Os projetos de curso analisado do primeiro, segundo e terceiro ano dos cursos do 

Ensino Médio Técnico Integrado Administração, Eletromecânica, Eletroeletrônica e 

Edificações do IFMA Campus Timon, ao tratar do componente Biologia, identificou-se que 

apenas no terceiro ano do Ensino Médio possui conteúdo relacionado à Educação Ambiental, 

o conteúdo de Ecologia. 

Segundo Santos et al., (2017) apesar de muitas discussões os pesquisadores que se 

debruçam sobre a temática, ainda há dificuldades em algumas escolas em inserir a dimensão 

interdisciplinar e transversal da Educação Ambiental no ensino. As problemáticas que 

envolvem a inserção do assunto estão basicamente centradas na organização do currículo 

escolar, o que nos leva a refletir sobre a necessidade  de adequar o currículo escolar ao que 

propõe a lei N° 9.795, de 27 de abril de 1999, que defende que a Educação Ambiental deve 

estar presente e ser desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino público e 

privado, englobando a educação básica, superior, especial, profissional e para jovens e 

adultos. 

Embora não venha expresso o conteúdo de EA nos PPCs, os professores da disciplina 

de Biologia podem abordar a temática conforme a lei estabelece, juntamente com outros 

professores através de projetos integradores, trabalhos de campo, como proposta de inserção 

do conhecimento de Educação Ambiental. 

A EA deve estar presente como medida educativa, desenvolvendo-se de maneira 

interdisciplinar para a reflexão das questões atuais e de que mundo queremos, pondo em 

prática um pensamento ecologista mundial. (MEDEIROS et all, 2011). A Educação 

Ambiental se tornou um componente essencial no ensino e permanente da educação nacional, 

portanto, deve estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades de 

ensino. 
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Diante disto, entende-se que mudança no currículo institucional se faz necessário, pois 

a inserção da Educação Ambiental no ensino de Biologia é, importante para proporcionar aos 

alunos um contato mais próximo com o ambiente e com a sua realidade. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise realizada permitiu uma maior compreensão de como a Educação Ambiental 

foi inserida nos PPC dos cursos do Ensino Médio Técnico Integrado no IFMA Campus 

Timon. Os projetos de cursos analisados, constatou que nas séries do Ensino Médio 

averiguadas, apenas o terceiro ano possui o conteúdo Ecologia relacionado à Educação 

Ambiental. 

A Educação Ambiental precisa estar mais presente nos PPC da disciplina, pois  a EA 

tem despertado o cidadão para um compromisso com a preservação do meio em que vive. No 

entanto, para que essa disciplina esteja mais presente no ambiente escolar e que venham trazer 

mudanças no cenário atual, os projetos de cursos da disciplina precisam ser reelaborados, 

inserindo conteúdos relacionados à Educação Ambiental em sua grade curricular.  

Desta forma, percebemos que os projetos de cursos analisados, precisam passar por 

mudanças, inserindo mais conteúdos relacionados à Educação Ambiental já que os planos de 

cursos têm sido cumpridos nas instituições de ensino. 
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