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Resumo:O presente trabalho teve como objetivo investigar como as normas institucionais 
(PPI, PDI e PPC) do IFBA regulam a inclusão da Educação Ambiental no 
Licenciatura em Química, campus de Vitória da Conquista com base na le
Com este intuito, foram analisados os documentos institucionais a fim de identificar como os 
mesmos dialogam com a Educação Ambiental e com as leis vigentes 
de modo a favorecer a formação ambiental dos estudantes do Curso
optou pelo método exploratório, recorrendo à revisão bibliográfica e à análise documental.
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1. Introdução  

 As discussões acerca da problemática ambiental buscam encontrar alternativas que 

amenizem os impactos sobre os recursos naturais. Com este intuito, houve a realização de 

diversos eventos e documentos,

realizada em 1972 em Estocolmo, Suécia
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sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,

Comum” e publicado em 1987

Como fruto dessas

sustentável perpassa pela necessária relação entre educação e meio ambiente

prática capaz de envolver os cidadãos em ações sociais. Tais ações têm como objetivo 

estimular a tomada de consciência do co

deste pressuposto, surge a Educação Ambiental (EA)

entendida como uma educação política, no sentido de que ela reivindica e prepara os cidadãos 

para exigir justiça social, c

sociais com a natureza.  

Considerando a necessidade de
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2. Metodologia  

Com o fito de atender o objetivo proposto, a pesquisa utilizou

exploratório, tendo recorrido à análise documental e à revisão bibliográfica. 

Entende-se que o método exploratório busca proporcionar uma maior familiaridade com 

o problema na intenção de torná

considerados ainda como pesquisas bibliográficas (GIL, 2002). 

A necessidade de utilização da pesquisa bibliográfica e da análise documental é 

oriunda da natureza das fontes inve

publicadas, mas, também, a documentos normativos.

 

3. Resultados e Discussão 

3.1 A EA no Brasil: aspectos teóricos e normativos 
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4. Conclusão 

Ao analisarmos o teor d

curso de Licenciatura em Química

que permite dialogar essas normas institucionais com as normas brasileiras sobre o tema. 

foi possível constatar-se, no entanto 

e documental —, se a normatização institucional de aspectos da 

concretas no Curso. Caberá a uma pesquisa posterior, tendo como base os resultados aqui 

obtidos, investigar essa perspectiva.
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