
 
 

DISCURSOS DE PROFESSORES DE UMA LICENCIATURA EM 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS SOBRE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
Elizabeth Bozoti Pasin (Colégio Pedro II)1 

Reinaldo Luiz Bozelli (UFRJ)2 
 
Resumo: O contexto histórico-político em que a pesquisa foi desenvolvida inclui a 
homologação de novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Básico pelo 
Conselho Nacional de Educação em 2013, nas quais foi estabelecido um capítulo 
específico sobre Educação Ambiental (EA) e também mudanças nos cursos de 
licenciatura que culminaram com a homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a formação de professores, esta em 2015. Esses documentos recomendam uma 
abordagem holística de EA, incluindo não apenas o sentido de conservação, mas 
também questões sociais, econômicas, éticas, culturais, entre outras. Apesar disso, 
estudos recentes envolvendo cursos de licenciatura em Ciências Biológicas têm 
diagnosticado entre os licenciandos sentidos de EA restritos à conservação e/ou até 
mesmo a EA interpretada como ensino de conceitos da ciência Ecologia. Em etapa 
anterior de nosso trabalho, identificamos um cenário similar, onde licenciandos de 
períodos terminais de uma universidade federal apresentaram sentidos múltiplos de EA, 
mas predominantemente limitados à conservação. Ao adotar contribuições do 
referencial teórico-metodológico da Análise de Discurso francesa, entendemos que o 
discurso dos licenciandos relaciona-se com outros e que os sentidos de um termo, 
expressão ou objeto resultam de relações que se desvelam através de determinadas 
formações discursivas. Dessa forma, buscamos investigar condições que operam sobre 
essas formações, dentre elas, os sentidos sobre EA expressos nas ementas de disciplinas 
e nos discursos dos professores universitários que ministravam disciplinas apontadas 
pelos licenciandos como discutindo EA. Analisamos as ementas das disciplinas mais 
citadas da matriz curricular da licenciatura em Ciências e Biologia e realizamos 
entrevistas semiestruturadas com os cinco professores de Ensino Superior que 
ministravam essas disciplinas. Dentre os resultados, apontamos sentidos de EA 
múltiplos, com formações discursivas variadas, sendo duas delas restritas à 
Conservação e ao ensino de conceitos ecológicos, uma delas com um caráter mais 
abrangente e híbrido, outra formação com uma perspectiva de desconstrução da noção 
de EA enquanto somente conservação da natureza e a quinta formação discursiva com 
uma perspectiva de discordância em relação à delimitação do significado de EA, tendo o 
participante afirmado que não sistematiza formalmente conceitos de EA em suas aulas. 
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Introdução 
 

Dentre os temas mais amplamente debatidos na atualidade, pode ser destacada a 

crise ambiental. Como uma forma de reação, a Educação Ambiental começou a se 

estabelecer na década de 1970. De acordo o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 

2004, p.7), Educação Ambiental (EA) é a denominação que se convencionou dar às 

práticas educativas relacionadas à questão ambiental, cabendo salientar que, desde que 

se cunhou o termo, “diversas classificações e denominações explicitaram as concepções 

que preencheram de sentido as práticas e reflexões pedagógicas relacionadas à questão 

ambiental”. Ainda que os discursos sobre a crise ambiental sigam abordagens político-

epistemológicas heterogêneas entre si e correspondam a diferentes concepções e 

práticas de EA, tem se estabelecido um considerável consenso sobre a sua importância. 

A EA veio ganhando destaque progressivo na legislação educacional, sendo 

atualmente considerada como componente essencial da educação fundamental, a ser 

desenvolvido como uma prática “integrada, contínua e permanente em todas as 

modalidades de ensino” (BRASIL, 2013, p. 531). Entretanto, apesar de a legislação ser 

um dos fatores condicionantes da consolidação da EA nos espaços educacionais formais 

no Brasil, ela não implica na consensual adesão da escola e da universidade. Moehlecke 

(2012) aponta que o limitado poder indutor de diretrizes curriculares se deve a vários 

fatores, dentre eles a distância entre o discurso normativo e as práticas escolares e a 

própria formação docente. Deslocamentos observados entre o currículo contido nos 

documentos oficiais e a prática escolar indicam que a cultura escolar ressignifica os 

conteúdos sugeridos por políticas públicas e é na prática pedagógica que eles irão 

ganhar maior destaque ou serão relegados a um segundo plano. A formação inicial de 

professores está ligada à efetivação do currículo no espaço escolar, uma vez que o (a) 

docente confere maior ou menor destaque a determinados conteúdos em sua prática 

pedagógica influenciado por contextos sócio-histórico-políticos. 

 O contexto em que a presente pesquisa foi desenvolvida inclui a homologação 

de novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Básico pelo Conselho 

Nacional de Educação em 2013, nas quais foi estabelecido um capítulo específico sobre 

EA e também mudanças nos cursos de licenciatura que culminaram com a homologação 
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das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores, esta em 2015. 

Entende-se que a EA deve estar presente na formação dos professores de cada 

modalidade de licenciatura, mas, ainda que submetidos a uma mesma legislação, a 

própria configuração particular de cada curso universitário envolve contextos e 

formações discursivas que lhes são peculiares, pois as condições a que estão submetidos 

os elementos envolvidos, ou as “regras de formação” (FOUCAULT, 2013) que atuam 

sobre os sentidos dados à EA por um determinado grupo de licenciandos, variam de um 

curso ao outro. Nosso foco de estudo são os discursos sobre EA que circulam na 

licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). 

Documentos legislativos recomendam uma abordagem holística e 

preferencialmente interdisciplinar de EA, incluindo questões sociais, econômicas, 

éticas, culturais, entre outras. Porém, estudos recentes envolvendo cursos de licenciatura 

em Ciências Biológicas têm diagnosticado sentidos de EA restritos à conservação e/ou 

até mesmo a EA interpretada como ensino de conceitos da ciência Ecologia (LOPES & 

ZANCUL, 2012; SCHULZ et al., 2012; PASIN & BOZELLI, 2015). 

Segundo o artigo 1º da Resolução CNE/MEC no 2 de 01/07/2015, ficaram 

instituídas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada 

em Nível Superior de Profissionais do Magistério para a Educação Básica, definindo 

princípios, fundamentos, dinâmica formativa e procedimentos a serem observados nas 

políticas, na gestão e nos programas de cursos de formação inicial. Destaca-se o 

presente no Artigo 3º, parágrafo 6º, de acordo com o qual: 
O projeto de formação [...] deve contemplar: I - sólida formação 
teórica e interdisciplinar dos profissionais; (...); VI - as questões 
socioambientais, éticas, estéticas e relativas à diversidade étnico-
racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural 
como princípios de equidade. 
 

O presente trabalho faz parte de um estudo de caso que busca elementos para 

fomentar debates e ações na licenciatura em Ciências Biológicas, visando uma 

compreensão do papel da formação inicial na constituição de sentidos sobre a EA pelos 

licenciandos.  

A história do ensino de ecologia e de biologia se entrelaça em muitos momentos 

com a EA. O professor de biologia frequentemente possui interesse pelo estudo de 

temáticas ambientais e é apontado em pesquisas sobre a escola como o profissional que 

necessariamente se envolve na discussão de questões que tangenciam a EA (BRASIL, 

2006). Vislumbrando a formação desses professores como tendo relevância na 
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efetivação e nos sentidos conferidos à EA no espaço escolar, no presente artigo, 

investigamos condições que operam sobre as formações discursivas de EA dos 

licenciandos, dentre elas, os sentidos sobre EA expressos nas ementas de disciplinas e 

nos discursos dos professores universitários que ministravam disciplinas apontadas 

pelos licenciandos como relacionadas à EA.  

O referencial teórico da Análise de Discurso de linha francesa (AD) subsidiou a 

busca por determinações sociais, políticas e culturais de processos de construção dos 

sentidos sobre a EA expressos em discursos que circulam no curso de licenciatura em 

Ciências Biológicas da UFJF. Nesse artigo, enfocamos os sentidos sobre EA expressos 

nos discursos presentes nas ementas das disciplinas apontadas pelos licenciandos como 

relacionadas à EA, bem como os discursos dos professores do curso que ministravam 

essas disciplinas. Também tivemos por objetivo delimitar formações discursivas sobre 

EA. Aqui, o discurso é entendido como enunciado escrito ou oral, estudado pela AD a 

partir da significação que ele assume em determinado contexto social (PÊCHEUX & 

FUCHS, 2010; CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2014).  

 
O corpus analítico da pesquisa 

 
Na AD, o corpus analítico inclui os objetos de análise que o pesquisador julga 

fazerem parte do contexto político e sócio-histórico dos sujeitos da pesquisa. Inicia-se o 

trabalho de análise pela seleção desse corpus, delineando-se seus limites uma vez que se 

opta por determinados recortes (ORLANDI, 2012). Nosso corpus foi constituído pelas 

respostas a uma entrevista semidirigida por parte dos cinco professores que ministravam 

as duas disciplinas que obtiveram maior número de citações pelos licenciandos em 

Ciências Biológicas da UFJF como relacionadas à EA. As ementas e conteúdos dessas 

disciplinas da matriz curricular também foram analisadas. Assim, pretendemos 

estabelecer aspectos do contexto político e sócio-histórico relacionado à EA no curso de 

licenciatura citado e entender possíveis influências sobre os sentidos de EA elaborados 

pelos licenciandos. 

Os sentidos de um termo, expressão ou objeto resultam de relações, que se 

desvelam através de formações discursivas. As posições políticas e ideológicas 

influenciam as formações discursivas, determinam o que pode e deve ser dito a partir de 

uma posição dada numa conjuntura dada e esse "dizível forma sistema e delimita uma 

identidade" (MAINGUENEAU, 2006, p. 69). Partindo desse referencial, o objetivo ao 
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analisar os discursos foi desvelar formações discursivas antagônicas dentro do campo 

discursivo da EA no curso estudado e algumas condições que operam sobre essas 

formações. Os conceitos de formação discursiva e condições de produção/contexto 

estruturaram a compreensão dos sentidos de EA nos discursos dos professores.  

As condições de produção supõem o contexto histórico-social de formulação do 

discurso, os interlocutores, as posições em que eles se situam, as imagens que fazem de 

si próprios, bem como do objeto sobre o qual falam (ALMEIDA, 2004). Para 

Maingueneau (2006), contexto pode ser empregado como uma variante de condições de 

produção. Os fatores que são levados em conta para identificar o contexto dependem da 

problemática que é desenvolvida, mas o autor aponta “um núcleo de constituintes que 

fazem unanimidade: os participantes do discurso, seu quadro espaço-temporal, seu 

objetivo” (MAINGUENEAU, 2006, p.33). O contexto dos discursos aqui interpretados 

inclui o fato de o estudo ter se desenvolvido a partir de entrevistas semidirigidas com 

professores de uma universidade federal onde uma licenciatura de Ciências e Biologia 

está inserida, numa situação de mudança na legislação relacionada à EA nas escolas e 

das diretrizes para formação de professores.  

 
Instrumentos de pesquisa e procedimentos investigativos 

 
Antes de dar início aos procedimentos de pesquisa, o projeto foi registrado na 

Plataforma Brasil e avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFJF (CEP/UFJF) . 

Realizamos uma consulta em julho de 2014 ao site do curso de Graduação em 

Ciências Biológicas da UFJF, na seção “Currículos Ativos”, onde estavam listadas as 

disciplinas da matriz curricular da Licenciatura em Ciências Biológicas, suas 

respectivas ementas e conteúdos. Na entrevista, foi solicitado aos professores 

responsáveis pelas disciplinas que confirmassem esses dados e que, em caso de 

alterações, nos fossem enviadas via e-mail. Para elaboração do roteiro da entrevista 

semiestruturada, realizamos uma análise prévia dos documentos curriculares e das 

respostas dos licenciandos a questionários semiestruturados aplicados em outra etapa da 

pesquisa (PASIN & BOZELLI, 2015). A disciplina "Ensino de Ciências II com Prática 

Escolar" (de responsabilidade da Faculdade de Educação/FACED) obteve 11 citações e 

"Ecologia de Populações e Comunidades" (de responsabilidade do Instituto de Ciências 

Biológicas/ICB) foi citada por 9 estudantes, num universo de 40 licenciandos. Cinco 

professores foram responsáveis em diferentes períodos pelas duas disciplinas.  
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Adicionalmente, efetuamos um pré-teste do roteiro das entrevistas com três 

professores que ofertavam disciplinas de Ecologia e de Educação na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Entendemos, como  Poupart ( 2012, p. 241), que “o contexto 

impregna o conteúdo das perguntas e das respostas”, assim, não é viável suprimir alguns 

mecanismos atuantes nas condições de produção de um discurso, mas é possível se 

empenhar em evidenciar e buscar compreendê-los.  

O roteiro continha seis questões. A primeira pergunta era relativa à trajetória 

profissional do professor universitário. As cinco restantes eram relacionadas à sua 

formação, vivência em EA, interdisciplinaridade, seu discurso sobre as disciplinas 

citadas pelos alunos e a última pergunta solicitava que ele(a) acrescentasse o que 

julgasse necessário sobre EA. Analisamos aqui apenas as questões relacionadas à EA, 

apresentando excertos que evidenciam os seus sentidos sobre EA.  

Os professores foram contatados por e-mail e esclarecidos sobre a pesquisa. As 

entrevistas foram realizadas em local definido pelos professores e, antes do seu início,  

foi feito novo esclarecimento sobre o tema e os objetivos da pesquisa, informações que 

constam do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), lido e assinado pelos 

participantes na presença de uma testemunha. O período de realização de entrevistas se 

deu entre agosto e novembro de 2015. Os participantes são tratados nesse artigo por 

siglas (PU) e números, visando a manutenção de seu anonimato. Dentre os cinco 

participantes cujos discursos são analisados, um deles (PU1) nunca tinha tido contato 

com a pesquisadora que realizou as entrevistas. PU4 tinha contato esporádico com a 

pesquisadora na universidade, pelo fato de a mesma realizar pós-graduação na 

instituição. PU2 coordena um grupo de estudos sobre EA do qual a entrevistadora 

participou por alguns meses. PU3 foi colega de graduação da pesquisadora. A 

entrevistadora, PU2, PU3 e PU5 foram membros da comissão organizadora de um 

Encontro Regional de Ensino de Biologia ocorrido em 2015. Mecanismos de 

antecipação podem ter atuado sobre os discursos levando em consideração esses 

contextos. 

 
Os discursos expressos nos documentos curriculares 

 
As ementas e conteúdos das disciplinas ora discutidas encontram-se no Quadro 

1, a seguir (em alguns casos, há variação na terminologia). Nas entrevistas, foi apurado 

que a disciplina Ecologia de Populações e Comunidades foi desmembrada em 2012 em 
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duas outras: “Ecologia de Populações” e “Ecologia de Comunidades”. Aqui, somaram-

se as respostas que apontaram ambas ou cada uma em isolado, por não ser possível 

identificar qual o modelo cursado por cada licenciando. O professor responsável por 

“Ecologia de Populações” na ocasião da entrevista foi responsável anteriormente pela 

disciplina “Ecologia de Populações e Comunidades”. 

 
Disciplina Ementas e Conteúdos 

Ensino de 
Ciências II 
com prática 
escolar 

Objetivo: Problematizar temáticas de relevância social na educação em ciências e biologia - educação em saúde; educação para 
a sexualidade, educação ambiental; questões étnico-raciais – mediadas pela imersão em ambientes escolares. A partir do 
tratamento das diferenças sócio-culturais-ambientais, contribuir para o deslocamento de concepções de neutralidade política das 
Ciências Naturais no contexto de uma educação em ciências e biologia voltada à cidadania crítica. Ementa: Interfaces entre 
educação em ciências, educação em saúde, educação ambiental, educação para a sexualidade e questões étnico-raciais. 
Elaboração de mapeamento, questões e propostas no âmbito das disciplinas escolares ciências e biologia voltados à 
problematização das temáticas assinaladas. Programa: Unidade I – Educação em saúde. Concepções de saúde e de educação em 
saúde em disputa. Políticas curriculares e Educação em Saúde. Pedagogias da saúde nos artefatos culturais. Educação em saúde 
na escola: finalidades, recursos e estratégias didáticas que circulam nos espaços educativos.  Unidade II – Educação para a 
sexualidade. Concepções de sexualidades e de educação para a sexualidade em disputa. Sexualidades e identidades de gênero. 
Políticas curriculares e educação para a sexualidade e equidade de gênero. Pedagogias de gênero e sexualidades nos artefatos 
culturais. Educação para a sexualidade e equidade de gênero na escola: finalidades, recursos e estratégias didáticas que circulam 
nos diferentes espaços educativos. Unidade III - Educação ambiental. Concepções de ambiente e de educação ambiental em 
disputa. Políticas curriculares e educação ambiental; relações entre desigualdade socioambiental, justiça ambiental e EA; 
Educação ambiental em espaços escolares e não escolares: finalidades, recursos e estratégias didáticas que circulam nos 
diferentes espaços educativos. Unidade IV - Educação em ciências e questões étnico-raciais. Problematizar a relação entre 
ciência e raça. Impacto das Ciências Naturais e da Educação em ciências/biologia na vida social e racismo. Interações entre 
conhecimento científico, relações étnico-raciais e mídia.  

Ecologia de 
populações 
e 
comunidades 
 
 
 
 
 
 
 
Ecologia de 
populações 
 
Ecologia de 
comunidades 

Ementa: Disciplina que visa o estudo e a aplicação de conceitos relacionados à ecologia de populações e comunidades animais e 
vegetais e suas interações. Populações e seus atributos: imigração, emigração, natalidade e mortalidade. Parâmetros 
demográficos: crescimento, estrutura e distribuição espacial. Estratégias populacionais e grupos ecológicos. Comunidade e seus 
atributos: composição e diversidade de espécies, organização e mudanças temporais e espaciais. Conteúdos: I. Organismos. 1.1 
Introdução: o ajuste dos organismos e seu ambiente, condições e recursos, padrões de ciclos biológicos. 1.2 Estudo de 
populações: natalidade e mortalidade, dispersão e migração, estrutura populacional, distribuição, variação do ciclo de vida, 
abundância. 1.3 Interações: competição intraespecífica, competição interespecífica, predação, mutualismo. II. Comunidades: 
estrutura e composição, medidas de riqueza e diversidade, medidas de similaridade, fatores que influenciam a diversidade, 
dinâmica de comunidades vegetais (regeneração e sucessão), estabilidade das comunidades. III. Fluxo de energia e matéria nas 
comunidades: produtividade primária, relação entre produtividade primária e produtividade secundária, detritívoros e 
decompositores.  
 
Não tivemos acesso aos dados relativos a essa disciplina. 
 
Plano de Ensino: Introdução à Ecologia de Comunidades: Introdução à disciplina, plano de ensino e avaliações; Breve 
introdução ao estudo da Ecologia; Considerações sobre a organização dos sistemas ecológicos; Comunidades no contexto 
evolutivo, Documentário – Terra: Planeta Fascinante (Discovery, 2002). A importância do ambiente físico: Ambiente físico: 
clima, água e solo; Adaptações ao ambiente físico: água e nutrientes; Ambiente físico – o que é solo; Adaptações ao ambiente 
físico: Luz, energia e calor. O conceito de biomas: Fatores climáticos e edáficos na conformação das comunidades vegetais; 
Principais biomas globais e nacionais; Seminários em grupo - Biomas. Estrutura das comunidades: Conceitos sobre 
comunidades; Estrutura e controle em teias alimentares; Competição e predação na estrutura da comunidade; Controle “top-
down” e “bottom up”. Sucessão ecológica: Conceitos gerais em sucessão ecológica e desenvolvimento de comunidades; Grupos 
ecológicos e funcionais na sucessão; Sucessão terrestre e aquática; Sucessão em florestas tropicais: aplicações práticas. 
Biodiversidade: Principais parâmetros e atributos das comunidades; Conceitos sobre riqueza, dominância e diversidade de 
espécies; A questão da escala nas comunidades; Liberação ecológica, relações de nicho e diversidade; As principais explicações 
para a alta diversidade nos trópicos. História, biogeografia e biodiversidade. Deriva continental e isolamento evolutivo; 
Convergência e divergência nas distribuições ecológicas; Processos em macroescalas espaço-temporais na biodiversidade. 
Prática de campo em estrutura e diversidade. Tópicos em conservação: Ecologia da paisagem; Os mosaicos da paisagem e sua 
quantificação; Principais conceitos (fragmentação, matriz, corredores); Sobre-exploração e conversão de habitats naturais; 
Fragmentação florestal e efeito de borda; Invasões biológicas; Fatores perturbadores sinérgicos; Desenvolvimento econômico e 
ecologia global; Aquecimento global (apresentação de documentário).  

Quadro 1: Ementa e conteúdos das duas disciplinas mais citadas.   
 

Considerando o discurso constituído nas ementas e conteúdos das disciplinas, há 

indícios de que “Ensino de Ciências II com prática escolar” (a mais citada pelos 

estudantes) inclui uma discussão extensa sobre EA e apresenta sentidos mais alinhados 

aos preconizados na Lei 9.795 (BRASIL, 1999) e nas novas DCNEB (BRASIL, 2013). 
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Nesses documentos, se recomenda tratar da interdependência entre os enfoques natural, 

socioeconômico e cultural, de forma contextualizada, tal como um dos objetivos da 

disciplina indica:  
A partir do tratamento das diferenças sócio-culturais-ambientais, 
contribuir para o deslocamento de concepções de neutralidade 
política das Ciências Naturais no contexto de uma educação em 
ciências e biologia voltada à cidadania crítica.  
 

Na descrição da unidade relativa à EA, destacamos um trecho que trata da 

polissemia do Campo, da questão legislativa e de temas sociais:  
Educação ambiental. Concepções de ambiente e de educação 
ambiental em disputa. Políticas curriculares e educação ambiental; 
relações entre desigualdade socioambiental, justiça ambiental e EA.  

 
As disciplinas “Ecologia de populações e comunidades”, "Ecologia de 

populações" e "Ecologia de comunidades" (consideradas aqui como uma única 

disciplina, a segunda mais citada) explicitaram nas ementas e conteúdos termos e 

conceitos associados basicamente a aspectos biológicos da Conservação e de 

recuperação de áreas impactadas. Aparentemente essas disciplinas não se propõem a 

tratar de EA, mas sim de conceitos de Ecologia. O único trecho que explicita questões 

para além das biológicas se encontra na disciplina "Ecologia de Comunidades", no 

conteúdo: "Desenvolvimento econômico e ecologia global".  

A observação de que as duas disciplinas mais citadas apresentam sentidos de EA 

bem heterogêneos entre si revela a existência de tensões ideológicas características no 

campo da EA, já destacadas por Martins et al. (2008). Vale salientar que  40 estudantes 

participaram da primeira etapa da pesquisa e que nenhum deles citou 

concomitantemente ambas as disciplinas. De fato, como discutido anteriormente 

(PASIN & BOZELLI, 2015), houve uma polarização entre um grupo de licenciandos 

que considerou ter vivenciado contato com EA apenas em disciplinas ofertadas pela 

FACED e um grupo de licenciandos que considerou ter tido contato apenas em 

disciplinas do ICB. Vislumbramos dois fatores que podem ter contribuído para esse 

panorama: o sentido sobre EA elaborado por cada licenciando, que influencia seu 

discurso sobre qual disciplina se relaciona à EA e/ou essa escolha pode ter dependido 

dos professores que ministraram as disciplinas em diferentes períodos (nas disciplinas 

"Ensino de Ciências II com Prática Escolar" e "Ecologia de Populações e 

Comunidades", houve variação de docentes de um período ao outro).  
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Martins et al. (2008) salientam que a proposta curricular e os textos adotados 

numa disciplina têm efeitos sobre conhecimentos, valores, atitudes, etc.  Por outro lado, 

Lopes e Zancul (2012) destacam que as ementas, conteúdos e a bibliografia de uma 

determinada disciplina representam apenas propostas de abordagens. Assim, alguns 

professores poderiam abordar EA sem necessariamente fazer referência explícita ao 

termo, ou dar destaques e sentidos diferentes à EA daqueles expressos nos documentos 

curriculares. As entrevistas trazem à tona discursos que poderiam ter ficado implícitos 

mediante uma análise restrita aos documentos. 

 
Os discursos dos professores universitários 

 
Os professores entrevistados apresentaram trajetórias formativas bastante 

diversas, as quais podem trazer influências sobre sua memória discursiva e os discursos 

em funcionamento nas entrevistas. No quadro 2 encontram-se dados e trechos das 

respostas dos participantes da pesquisa. 
 

 PU 1 PU 2 PU 3 PU 4 PU 5  
Sexo M F F M M 
Disciplina 
relacionada 
à EA pelos 
licencian-
dos 

"Ecologia de 
Populações", 
"Ecologia de 
Populações e 
Comunidades" 

"Ensino de Ciências II 
com Prática Escolar" 

"Ensino de Ciências II 
com Prática Escolar" 

"Ecologia de 
Comunidades" 

"Ensino de Ciências II 
com Prática Escolar" 

Graduação Bacharelado em 
Biologia - UFJF 

Licenciatura em 
Biologia - UFJF  

Bacharelado em 
Ecologia e 
Licenciatura em 
Ciências Biológicas - 
UFRJ 

Bacharelado em 
Ciências Biológicas - 
UENF 

Licenciatura em 
Ciências Biológicas - 
UFMG 

Mestrado Ecologia de Recursos 
Naturais UFSCar 

Educação UFJF, 
discutiu 
"interdisciplinaridade 
na EA, no contexto de 
uma escola pública." 

Educação em 
Ciências, no 
NUTES/UFRJ sobre a 
escolha de livro 
didático, com 
referencial da AD. 

Biociências e 
Biotecnologia na 
UENF, fez inventário 
da vegetação  utilizada 
pelo mico-leão-
dourado.  

Educação Científica e 
Tecnológica pela 
Federal de Santa 
Catarina, sobre as 
práticas educativas 
realizadas no Colégio 
Técnico da UFMG.  

Doutorado Ecologia de Recursos 
Naturais UFSCar 

Educação em Ciências 
e Saúde - NUTES/ 
UFRJ. Relacionado à 
EA, referencial 
teórico-metodológico 
da AD. 

Educação - UFF, 
discussão sobre a 
História do Currículo.  

Ecologia na UNB,  em 
Ecologia Florestal. 

Cursando o doutorado 
em Ensino de Ciências 
e Matemática na 
UNICAMP, sobre 
formação de 
professores de 
Ciências na 
Pedagogia. 

Extensão e 
pesquisa na 
UFJF 

Pesquisas em Ecologia 
de Invertebrados de 
Água Doce. Trabalhou 
com avaliação de 
poluição, 
biomonitoramento e  
"com riachos de áreas 
preservadas e aí hoje 
é o meu atual enfoque, 
que é a Ecologia de 
Riachos em Áreas 
Naturais". Afirmou 
não fazer extensão 
atualmente. 

Pesquisa em educação 
em ciências e EA. 
Está com dois projetos 
de pesquisa nos quais 
os bolsistas se inserem 
na escola,  no qual 
"tem todo um trabalho 
de formação do 
professor da escola, 
porque uma das 
pesquisas é sobre a 
construção discursiva 
dos professores e 
professoras". 

Pesquisas na área de 
Currículo de Ciências 
e Biologia na 
Educação de Jovens e 
Adultos (EJA). 
Coordenava projeto 
com modelos 
didáticos em Ensino 
de Ciências, foi 
membro de equipe em 
projeto em EA. 

Ecologia Vegetal, 
orientando "quase que 
praticamente em 
inventário de 
vegetação".  Participa 
em projeto de 
extensão, coordena o 
Projeto "Manejo da 
flora do campus e 
floras da região". 

Atuou na UFJF entre 
2011 e 2014, 
atualmente está em 
licença para estudos.. 
Fez projeto de 
pesquisa sobre Análise 
de Discurso de textos 
de divulgação 
científica. Participou 
do Projeto Rondon, 
pela UFJF.  

Experiên- Na graduação, disse Foi uma das criadoras Lecionou Ciências na Formado, obteve bolsa Foi monitor em 
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cias 
profissio-
nais 
anteriores 
ao ingresso 
na UFJF 
menciona-
das pelo (a) 
participante 

que teve "uma 
experiência bastante 
interessante com um 
grupo interdisciplinar 
de Ciências e 
Matemática (...),eu 
tive o primeiro contato 
com a 
interdisciplinaridade e 
um pouco com a 
Educação Ambiental." 
Formado, lecionou em 
instituição privada em 
São Paulo no 
Programa da Pós-
Graduação de "Meio 
Ambiente e 
Desenvolvimento 
Regional". 

do GEA (grupo de 
Educação Ambiental) 
da UFJF) e professora 
do curso de 
especialização em 
Educação Ambiental 
do GEA. Disse que 
sua trajetória "desde a 
Graduação perseguiu 
a Educação 
Ambiental". 

rede municipal, em 
Teresópolis. Realizou 
especialização em 
gestão e "ao longo 
dessa trajetória 
cursos, oficinas, 
minicursos, sempre 
participei desde o 
início da carreira de 
eventos na área que 
foram importantes pra 
a minha formação 
também (...)". Foi 
professora na 
licenciatura da UFRJ. 

para pesquisa no 
INPA e depois na 
Reserva de Poço das 
Antas. Após o 
doutorado, trabalhou 
na FEEMA/RJ, em 
licenciamento e 
fiscalização ambiental. 
Lecionou em 
especialização em 
Gestão Ambiental. 
"Eu tinha que ensinar 
Ecologia e Educação 
Ambiental (...). Tentei 
incorporar isso nas 
disciplinas que eu 
ofereço dentro da 
Graduação.". 

projeto de EA no 
Jardim Botânico da 
UFMG e da disciplina 
Biologia do curso de 
Educação de Jovens e 
Adultos do Colégio 
Técnico da UFMG. 
Foi professor 
substituto em escolas 
estaduais, professor 
efetivo na Fundação 
Helena Antipoff e no  
IFET do sul de Minas 
Gerais (Ensino Médio 
e Licenciatura em 
Ciências Biológicas). 

QUADRO 2: Dados e trechos de respostas sobre a formação e a atuação profissional. 
 

Destacamos o fato de todos os participantes terem relatado alguma experiência 

com EA, ainda que a pergunta não fizesse menção direta à mesma ("Por favor, fale um 

pouco sobre sua trajetória profissional".). Isso pode ter ocorrido em parte por 

mecanismos de antecipação, já que os professores sabiam que a pesquisa trata do tema. 

Por outro lado, nem todos relataram experiências profissionais de docência no Ensino 

Básico3, o que pode resultar em distanciamento da realidade escolar por parte de alguns. 

Nas perguntas relacionadas à EA, os discursos indicam sentidos múltiplos, com 

formações discursivas variadas dentro de um continuum que incluiu sentidos 

exclusivamente conservacionistas, sentidos filosóficos relacionados a uma 

desconstrução de um conceito fixo de EA e sentidos de EA crítica, por vezes 

hibridizados a sentidos holísticos4.  

Assim como observado nas ementas, os sentidos de PU 1 e PU 4, envolvidos 

com as disciplinas "Ecologia de Populações", "Ecologia de Populações e Comunidades" 

e "Ecologia de Comunidades" caracterizaram formações discursivas que significam a 

EA como atrelada à conservação e ao ensino de conceitos ecológicos e revelam 

memórias discursivas com pouco embasamento teórico em EA, empregando 

interdiscursos que remetem à  Ecologia e /ou à Gestão Ambiental. 

PU 1 mencionou experiência com EA na sua atuação como profissional dando 

como exemplo atuação em Gestão Ambiental e mencionando seu embasamento teórico 

restrito à Ecologia. 

                                                           
3 Também não constam do currículo lattes dos mesmos professores. 
4 A definição de concepção holística, de acordo com a PNEA (BRASIL, 1999), é " a concepção do meio 
ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico 
e o cultural". 
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Nessa instituição em que eu ministrei aulas (...), criou-se um 
Programa de Pós-Graduação que a princípio teve o nome de 'Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Regional' e que também eu achei 
interessante por ser uma Pós-Graduação interdisciplinar. (...) Então, 
a princípio, (...), eu achei que eu era um peixe fora d' água, porque 
meu trabalho era estudar os organismos e na verdade eu sempre tive 
interesse na Ecologia pela Ecologia, não necessariamente com uma 
aplicabilidade direta. Mas quando se cunhou lá um questionário de 
guarda-chuva que era de gestão de bacias, (...) aí eu mostrei para o 
grupo como, por exemplo, eu poderia fazer o diagnóstico do uso de 
ocupação do solo, de bacias, estudando ambientes aquáticos. 

 
O participante mencionou dificuldades ao orientar uma aluna que queria 

pesquisar na área de EA. Revelou memórias discursivas restritas ao ensino de Ecologia, 

evidenciando a falta de contato com discursos do campo de EA. Ao definir a EA, disse 

que "não sabe se é...", possivelmente antecipando que a entrevistadora/pesquisadora 

tinha base teórica na área. 
Então, foi uma coisa legal. Mas o que aconteceu, ficava assim, eu não 
consegui fazer: fundir. Ficava ambiente de um lado e a educação do 
outro. Não tinha essa fusão. (...) eu achava que nessa minha própria 
tentativa de orientar a menina do mestrado eu não conseguia fazer 
Educação Ambiental, continuei fazendo riachos e ela vinha com um 
pouco de... Aí, o que acontece, ela levava os meninos para a beira do 
rio, fazia umas atividades, mas eu não conseguia... E as teorias, os 
fundamentos... (...) Não sei se é ensinar ou levar as pessoas a 
entenderem os processos e essas estruturas dos ecossistemas, tanto 
perturbados como os naturais, de forma a contribuir com a 
conservação, contribuir com a formação de adultos e principalmente 
de crianças. Então tem a parte pedagógica na Educação Ambiental, 
eu acho que eu não saberia trabalhar com a Educação Ambiental, a 
não ser que eu estudasse, fizesse cursos direcionados.  

 
PU 4 comentou sobre sua experiência como professor em MBAs, relacionando-a 

à EA e indicando relacionar EA ao estudo de Ecologia e da legislação ambiental:  
Especificamente com relação à Educação Ambiental, os conceitos de 
Educação Ambiental, o marco foi quando eu fui professor dessas 
MBAs no período que eu estava no INEA. Que aí que eu fui estudar os 
conceitos, quais são os elementos da legislação que existe por trás 
disso. (...) Então, eu me interei no tema em 2009/2010, mas o que me 
atraiu para as Ciências Ambientais, e aí coloca-se no conjunto a 
Educação Ambiental, foi a trajetória mesmo. Uma Graduação que era 
atrativa para se estudar Ecologia, uma Pós-Graduação atrativa para 
se estudar Ecologia... 

 
Ao falar da inserção da EA no curso de licenciatura da UFJF, indicou uma 

predisposição a tratar de "critérios técnicos" da EA e discutiu o motivo pelo qual acha 

que a disciplina que ministra foi citada, associando-a a discussões sobre conservação da 

biodiversidade. 
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A impressão que eu tenho é que agora as coisas estão sendo 
reestruturadas, porque a Faculdade de Educação tem uma equipe que 
trabalha com isso especificamente. Ao mesmo tempo, eu vejo que 
existe um conjunto de docentes aqui que aborda o tema 
perifericamente. Nas nossas disciplinas da Ecologia a gente aborda 
alguns conceitos, mas não existe uma disciplina específica e que dê os 
critérios técnicos sobre Educação Ambiental, existe essa deficiência, 
até onde eu saiba. Eu não sei nem se algumas eletivas que são 
oferecidas até mesmo pela Educação, cobrem essa lacuna, não da 
forma como eu aprendi, quais são os conceitos de Educação 
Ambiental, todos aqueles conceitos que envolvem a Agenda 21, esse 
histórico todo, do que se trata Educação Ambiental, o que o cidadão 
precisa. (...)Eu acho que nesse caso a disciplina é citada porque eu 
sempre divido minhas disciplinas em módulo e no último módulo eu 
falo sobre atualidades ambientais, é um módulo de conservação da 
biodiversidade.(...) Tem esse caráter por permitir o diálogo no fim dos 
módulos, do último módulo que é a parte mais de conservação, bate-
papo,  fragmentação, como mitigar os problemas... 

 
PU 2, PU 3 e PU 5 foram responsáveis por ministrar, nos anos de 2013 e 2014, a 

disciplina "Ensino de Ciências II com Prática Escolar". Os três mencionaram que a 

ementa da disciplina havia sido discutida e estabelecida coletivamente pelos professores 

da FACED ligados à licenciatura em Ciências Biológicas, o que pode explicar em parte 

certas regularidades nos seus discursos. Como exemplo, nenhum desses participantes 

indicou em seus discursos sentidos de EA limitados à Conservação e a aspectos 

biológicos, todos apresentaram um sentido de "desconstruir", "apontar limites" ou ainda 

"rever" essa perspectiva de EA.  Por outro lado, há polissemia nos seus discursos sobre 

EA, reforçando a suposição de que o trabalho realizado por cada professor, mesmo 

diante de uma ementa única e elaborada coletivamente, é particular e influenciado pela 

sua trajetória de formação inicial e/ou continuada, bem como pela sua atuação 

profissional em termos de ensino, pesquisa e extensão. 

PU 2, cuja trajetória profissional e formativa tem constante intersecção com EA, 

apresentou um discurso que aponta para uma tentativa de desconstrução da noção de EA 

como restrita à Conservação da natureza, marcando um posicionamento de 

ressignificação do conceito de EA no âmbito do curso de licenciatura. 
O espaço que o tema Educação Ambiental tem dentro do Ensino de 
Ciências II que são 2 horas por semana e num período inteiro pra 
você discutir (...) educação em saúde, educação ambiental, educação 
etnorracial e educação para sexualidade. (...) A gente vai tentar 
desconstruir, na educação ambiental , uma noção de ambiente ligada 
só aos aspectos naturais, desconstruir a ideia da educação ambiental 
voltada para conservação dos recursos naturais somente. (...) Porque 
alunos da Biologia vêm com essa ideia muito naturalista dos 
problemas ambientais, do próprio ambiente, o ambiente para eles e 
gente faz umas determinadas atividades práticas em que eles 
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precisam reconhecer o que é o ambiente, e, muitas vezes, a maioria 
reconhece o ambiente pelos seus aspectos naturais. Então se você 
reconhece o ambiente pelos aspectos naturais, a educação ambiental 
vai ser voltada para a conservação da natureza, então eu tento operar 
na desconstrução da noção de ambiente enquanto natureza e uma 
desconstrução da noção de educação ambiental enquanto somente 
conservação da natureza.(...) Quando a gente vai discutir, trazer 
filmes, fazer determinadas atividades em que a gente toca nesses 
pontos 'olha , será que é isso mesmo ?','será que quando a gente fala 
em ambiente como sinônimo de natureza, a gente está dando conta 
disso aqui ?'. E aí vem um filme que problematiza o sofrimento 
humano, e aí vem um texto, e aí vem , assim, outras discussões, então 
(...) é todo um planejamento que vai buscar sensibilizá-los para 
outros aspectos, para outras dimensões.   

 
PU 3 indicou sentidos híbridos sobre EA e, apesar de não ter trabalhos de 

pesquisa relacionados à temática, fez referência a um autor do campo considerado como 

crítico e à influência de uma especialista que discute a inserção da EA na escola. 
A grande influência formativa foi durante a minha atividade 
profissional na UFRJ, acho que duas coisas. Uma é o convívio com a 
Jacqueline, que é uma especialista em Educação Ambiental, ela fez 
doutorado em Educação Ambiental, ela trabalha com essa discussão 
sobre Educação Ambiental na escola e a gente tinha uma interlocução 
muito bacana, então a gente procurou fazer essa aproximação(...), 
pensando nessa coisa dos modelos e relacionando com a Educação 
Ambiental, então acho que via essa influência dela e via também 
'Prática de Ensino', porque era muito comum os estagiários 
trabalharem com temáticas em Educação Ambiental,  organizando 
regências ou atividades que demandavam uma discussão de Educação 
Ambiental. E aí isso exigiu que eu fosse buscar balizas até para 
ajudá-los a pensar nessas práticas. Então eu li algumas coisas do 
Frederico Loureiro pra me ajudar a orientar na área. 

 
No excerto a seguir, revelou um sentido de EA que atualmente não se limita à 

Ecologia  (apesar de entender que já se limitou em momentos anteriores e que a 

formação em biologia teve influência), reconhecendo a polissemia do campo da EA e as 

particularidades da escola.  
Acho que eu nunca desenvolvi um projeto de Educação Ambiental na 
escola, não. Eu fazia coisas mais relacionadas à Ecologia do que ter 
uma abordagem social, cultural de questões ambientais. (...) 
Entendendo que o ambiente da escola também é complexo, não 
adianta eu vir com uma visão super politizada, idealizada de 
Educação Ambiental e desqualificar a horta que o cara faz, sabe, 
então, eu procuro ter esse olhar com os meus alunos da licenciatura. 
Então, entender também os limites que a própria escola coloca, os 
limites que a nossa formação também quem fez a graduação em 
Biologia coloca, os limites da nossa atuação profissional (...) que é 
feita num contexto tão difícil... No final das contas, você tem na escola 
muitas concepções que disputam, um híbrido que se dá ali, um híbrido 
que você tem: ninguém é totalmente crítico e ninguém é totalmente 
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comportamentalista, ou pós-crítico, (...), você tem ali concepções que 
disputam e que são, muitas vezes, contraditórias, isso no mesmo 
sujeito, no interior do mesmo material, das mesmas práticas. Mas eu 
procuro sempre enfatizar com o meu aluno os limites que há em 
discutir a Educação Ambiental só priorizando a discussão de 
conceitos de Ecologia e você não trazer isso pro âmbito de uma 
discussão que é mais das Ciências Humanas . 

 
PU 5 também apontou mudanças na sua constituição de sentidos sobre a EA ao 

longo de sua formação profissional: 
Teve uma coisa bem legal, (...) que eu participei na UFMG de um 
projeto que chama 'Pampulha Limpa', que era um projeto que 
trabalhava Educação Ambiental com crianças de escolas que ficam 
no entorno da Lagoa da Pampulha, lá em Belo Horizonte. Então, a 
gente fazia atividades com os alunos ao longo do ano e tinha um dia 
que era um dia de mutirão de coleta de lixo na lagoa. (...) Mas, o 
legal desse projeto não foi quando eu tava participando dele, foi 
depois. Porque, quando eu tava no mestrado, eu juntei com dois 
colegas que trabalharam comigo nesse projeto e a gente escreveu 
uma pesquisa (...) analisando o material que a gente usava nesse 
projeto. E a gente fez uma série de críticas que a gente não percebia 
quando (...) tava participando.  

 
PU 5 falou de um movimento de desconstrução da EA com perspectiva 

naturalista, mas, por outro lado, seu discurso apresentou deslocamentos em relação aos 

dos outros dois participantes da FACED. Enquanto eles apresentaram um sentido 

predominante em suas falas de que a EA deve ser "crítica", com referência social (ainda 

que o discurso de PU 3 seja polissêmico), PU 5 se disse contrário à homogeneização, à 

"fixação" de um sentido à EA, o que indica uma formação discursiva que se relaciona a 

uma abordagem filosófica e relativista. Esse posicionamento é tão marcado que o 

participante ressaltou não sistematizar formalmente conceitos de EA em suas aulas5.  
Olha, quando você escreveu lá no e-mail , eu vi, eu fiquei até 
surpreso. Até voltei nos meus cronogramas, eu faço sempre um 
cronograma de atividades que a gente vai montando ao longo da 
disciplina (...). E aí, não tinha, não teve, mesmo, em nenhum momento 
eu tive um objetivo de trabalhar Educação Ambiental com os alunos. 
(...) Essa coisa ambiental é uma coisa muito forte no curso de 
Biologia, né? (...) É quase um clichê, por mais que o aluno não 
queira, não se interesse, né? É quase uma obrigação, assim, ter uma 
perspectiva de Educação Ambiental, que também é bem pré-definida... 
(...). Então, eu acho que eles vêm muito com essa perspectiva, muito 
salvacionista, têm uma ideia muito forte de Educação Ambiental... 
Então eu acho que por isso que eu não trabalho, por isso que eu não 
coloco como tópico, sabe, eu acho que é legal a gente pensar outras 
coisas, ou até pensar o ambiente a partir de outras perspectivas. (...) 

                                                           
5 Quando o professor foi responsável por ministrar Ensino de Ciências II com prática escolar, a discussão 
sobre EA ainda não estava tão detalhada na ementa da disciplina. 
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O meu medo, mesmo, é que como esses tópicos aparecem na ementa6 
que a gente se volte pra aquilo que é mais 'clichêzão' dessas áreas. Eu 
acho que a equipe não vai... A equipe talvez consiga lidar bem com 
isso, mas, como registro da disciplina, eu acho que ela pode dar um 
entendimento assim bem fechado. (...) Eu acho que existe um 
pensamento de Educação Ambiental que é bem tradicional, que é 
muito forte no curso de Biologia, que é um pensamento bem 
naturalístico, que eu não acho que é o pensamento dominante do que 
tem se discutido sobre Educação Ambiental no Brasil. (...) Mas 
entraram com um movimento muito forte de Educação Ambiental 
crítica e isso é uma coisa hegemônica no pensamento da Educação 
Ambiental. (...) Esse ano teve EPEA7 e eu dei uma olhada na 
programação e a programação era homogênea, né? (...) Então, eu 
acho que essa questão da Educação Ambiental é isso, é olhar pra 
Educação Ambiental num movimento da cultura. (...) Como 
pensamento, ela tem que aceitar outras perspectivas e ir se 
reformulando, Educação Ambiental como conhecimento, que a todo 
momento tá sendo revisto(...). 

 
Considerações Finais 

 
Nossa análise revelou diferenças marcadas nos sentidos de EA expressos nas 

ementas e conteúdos das duas disciplinas mais relacionadas pelos licenciandos à EA e 

também nos discursos elaborados pelos professores universitários que as ministravam. 

Campos discursivos são espaços onde "um conjunto de formações discursivas estão em 

relação de concorrência", delimitando-se reciprocamente (MAINGUENEAU, 2006, p. 

19). Para o autor, um campo não é homogêneo, nem estático, envolvendo equilíbrios 

instáveis entre forças que se movimentam e que podem estabelecer novas 

configurações. Essa heterogeneidade é característica do campo da EA e se revelou nos 

discursos dos professores participantes, que apresentaram formações discursivas 

variadas e por vezes antagônicas entre si, com indícios de estarem relacionadas à 

formação profissional e à atuação no curso por parte de cada professor.  

Somente os professores que indicaram contato na sua formação (principalmente 

na continuada) com discursos sobre EA não restritos à Conservação e apresentaram 

trajetória profissional na área de Ensino/Educação formularam discursos com sentidos 

de EA com referência sociocultural (EA crítica) e/ou com sentidos filosóficos. Isso foi 

observado nos discursos dos professores da disciplina "Ensino de Ciências II com 

Prática Escolar", sob responsabilidade da FACED, ao contrário dos professores que 

lecionavam as disciplinas de Ecologia sob responsabilidade do ICB, cujos sentidos se 

                                                           
6 O professor se referiu à disciplina Ensino de Ciências II com Prática Escolar 
 
7 Importante evento da pesquisa em EA, com abrangência nacional 
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relacionaram predominantemente aos aspectos biológicos da EA. Nas ementas e 

conteúdos das disciplinas essa polarização também foi observada. 

Não se trata de estabelecer juízo de valores ou de negar que a pluralidade de 

perspectivas em EA pode ser construtiva. Porém, considerando que na matriz curricular 

há predominância de carga horária dedicada à formação específica em detrimento da 

formação pedagógica, cabe refletir sobre o peso dos diferentes discursos na constituição 

das memórias discursivas dos licenciandos. Outro indício de que há uma supremacia da 

perspectiva de EA para Conservação no curso é o texto que consta da página oficial do 

instituto8, consultada em março de 2016. Dentre as atividades nas quais pode atuar o 

portador do diploma de bacharel ou licenciado em Ciências Biológicas, está a EA, a 

qual consistiria em "orientar o público sobre formas de preservação do meio ambiente 

em unidades de conservação, zoológicos, parques, jardins e escolas". As questões 

sociopolíticas e econômicas, bem como a interdisciplinaridade pressuposta na legislação 

para se tratar a temática na escola estão silenciadas no texto. 

As vivências e os discursos que circulam nos cursos de formação de professores  

marcam a memória discursiva dos licenciandos. Considerando-se o papel 

desempenhado pelos professores de Ciências e Biologia nas escolas como disparadores 

e articuladores de discussões relacionadas à EA, uma interação mais aprofundada e 

regular na sua formação inicial com discursos que não se restrinjam a aspectos 

biológicos e que tratem não apenas da conservação da natureza pode vir a favorecer a 

constituição de sentidos de EA mais abrangentes e socialmente referenciados.  
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