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O panorama da educação ambiental na formação de professores na Universidade 
Federal do Pará 

Objetivo:
Analisar as políticas internas de inserção da educação ambiental (EA) na formação de professores da
Universidade Federal do Pará - UFPA. Trata-se de uma pesquisa documental com abordagem
qualitativa.

Metodologia:
Para obtenção dos dados fez-se a análise nos Projetos Políticos Pedagógicos do Curso de Pedagogia

Regulare Intensivo dos Cursos do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica
(Parfor)de setecampida Instituição.
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Categorias de análise:

➢Presença da educação ambiental na forma de disciplinas específicas; 
➢EA como tema transversal;
➢EA como projeto de extensão nos currículos do curso 



Trajetória e perspectivas da educação ambiental na formação de professores

Durante o processo histórico de institucionalização da educação ambiental,
segundo Morales (2012), esta, inicia-se em ambientes não acadêmicos que a
distanciou da universidade tornando-a periférica. No entanto, a realização de
conferências e demais esforços a colocaram na em um patamar de
obrigatoriedade no sistema educativo e sua integração a tornou um dos
principais requisitos na formação de recursos humanos.



Resultados 

Do total de14 PPC’s analisados, encontramos 11 deles
apresentando disciplinas que tratam especificamente da educação
ambiental no currículo, são eles:

Abaetetuba Extensivo, AbaetetubaParfor, Altamira Parfor, Belém
Regular,Belém Parfor, Bragança Regular, Bragança Parfor, Cametá
Regular, Cametá Parfor, Castanhal Regular e Castanhal Parfor.

E apenas 3PPC’s que não possuem disciplinas específicas que
abordem a educação ambiental como componente curricular são
eles: Altamira Regular, Breves Regular e Breves Parfor.

A educação Ambiental como disciplina 



A educação Ambiental como tema transversal 



A Educação Ambiental como projeto de extensão 



Apenas no PPC de Breves Parfor não foram identificadas referências a temática
ambiental no currículode acordo com as categorias analisadas. Nesse PPC a
abordagem se faz presente na ementa de disciplina de Biologia da Educação, o
seguinte conteúdo: “Saber compreender o meio ambiente, intensificando a
consciência de qualidade de vida e bem estar sócio-econômico através da
educação” (PPC DO CURSO DE PEDAGOGIA-Parfor/UFPA)



Considerações finais

O processo formativo não pode manter-se alheio aos problemas socioambientais.
Não cabe mais à universidade atender apenas as exigências de mercado na
formação profissional e em especial na formação docente. A crise ambiental traz
consigo a crise do conhecimento e a emergência de adequações no sistema
educativo, o que representa a necessidade de um redimensionamento de suas
políticas internas e de suas práticas pedagógicas.
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