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Resumo 

 

A Educação Ambiental surge no contexto de compreensão da urgência da crise 
ambiental e da necessidade de se buscar respostas eficazes e a curto prazo 
para a sua mitigação. Ela se consolida, a nível mundial, nas grandes 
conferências organizadas pelas Nações Unidas nas décadas de 1970, 1980 e 
1990. No Brasil, essa consolidação se dá por meio da Política Nacional de 
Educação Ambiental publicada em 1999. Seu campo é construído através do 
embate entre diferentes objetivos e diferentes concepções para a EA, que lutam 
entre si para se afirmar como a “mais legítima”. Muito além da definição de 
características para a EA, as diferentes perspectivas concorrem pela afirmação 
de noções de mundo, de sociedade, de bem-estar social, de trabalho e de vida. 
Esse conflito pela hegemonia do campo acaba por atravessar a formação de 
professores, com os diferentes entendimentos de EA permeando os cursos de 
formação docente. Neste sentido, essa pesquisa visou investigar as concepções 
de EA presentes nos formação de educadores químicos desenvolvida no âmbito 
dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, tendo como corpus 
os PPC de 78 Licenciaturas em Química ofertadas nestas instituições em 23 
estados e no Distrito Federal. Os documentos foram analisados com o auxílio da 
Análise Textual Discursiva (ATD), que compreende a desmontagem dos textos, 
a categorização e captação do novo emergente. Para essa investigação, foram 
criadas duas categorias seguindo o método dedutivo-indutivo: concepção de EA 
presente no PPC e perfil do educador químico para a EA presente no PPC. Os 
resultados da análise documental realizada nos demonstram a predominância, 
nos cursos analisados, de uma educação ambiental conservadora, de caráter 
apolítica e biologizante, que denota uma compreensão reducionista relacionada 
à ideia de que a simples mudança de comportamentos individuais será suficiente 
para mitigar a crise ambiental que vivenciamos, o que se reflete no perfil do 
educador químico ali formado.  

 

 

Palavras-chave: Instituto Federal. Educação Ambiental. Formação de 

Professores. PPC. Licenciatura em Química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 

Environmental Education arises in the context of understanding the urgency of 
the environmental crisis and the need to seek effective and short-term responses 
to its mitigation. It is consolidated, on a global level, in the great conferences 
organized by the United Nations in the 1970s, 1980s and 1990s. In Brazil, this 
consolidation takes place through the National Environmental Education Policy 
published in 1999. Its field is built through the clash between different objectives 
and different conceptions of EA, who fight among themselves to assert 
themselves as the “most legitimate”. In addition to defining characteristics for EA, 
different perspectives compete for the affirmation of notions of the world, society, 
social well-being, work and life. This conflict for the hegemony of the field ends 
up crossing the teacher training, with the different understandings of EA 
permeating the teacher training courses. In this sense, this research aimed to 
investigate the concepts of AE present in the formation of chemical educators 
developed in the Federal Institutes of Education, Science and Technology, 
having as a corpus the Pedagogical Projects of 78 courses for the formation of 
Chemistry teachers offered in these institutions in 23 states and the Federal 
District. The documents were analyzed with the aid of Textual Discursive Analysis 
(ATD), which comprises the dismantling of texts, the categorization and capture 
of the new emerging. For this investigation, two categories were created following 
the deductive-inductive method: conception of AE present at PCP and profile of 
the chemical educator for AE present at PCP. The results of the documentary 
analysis carried out show us the predominance, in the analyzed courses, of a 
conservative environmental education, of an apolitical and biologizing character, 
which denotes a reductionist understanding related to the idea that the simple 
change of individual behaviors will be sufficient to mitigate the environmental 
crisis we experience, which is reflected in the profile of the chemical educator 
trained there. 
 
 
Keywords: federal institute. Enviromental education. teacher training. PPC. 
Chemistry teacher training. 
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As Trilhas Que Nos Conduzem Até Aqui: do Contexto de uma Indagação à 

Estrutura de seu Desenlace 

 

Tendo em vista que um tema de pesquisa é sempre fruto da vivência e da 

própria história do pesquisador que o assume, peço licença ao caro leitor para, 

dirigindo-me em primeira pessoa, contar um pouco do meu percurso de vida e 

de minha trajetória acadêmica que me colocaram defronte à investigação da EA 

na formação de professores de Química nos IF.  

A escolha pela carreira docente remonta ao início de minha adolescência, 

e é fruto da admiração por alguns professores do Ensino Fundamental. Esse 

fascínio me acompanha pelos anos seguintes e é causa da minha decisão, 

durante os anos de Ensino Médio, pela profissão. Resolvido a me tornar 

educador, a escolha pela graduação em Química e a paixão por essa área da 

Ciência surgem durante a terceira série, já no final do curso, influenciado pela 

magnificência das aulas do novo professor desta disciplina, que acabara de 

chegar na escola. Confiante em minha decisão e buscando uma vaga no curso 

de Licenciatura em Química, presto no ano seguinte o vestibular do segundo 

semestre da Universidade Estadual de Goiás (UEG).   

 No caminhar da graduação, surge durante a disciplina de Didática a 

curiosidade pela pesquisa no ensino de ciências. Guiado por este interesse me 

torno bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID) durante dois anos, período em que participo de investigações em ensino 

de Química e educação CTS. De uma destas pesquisas, realizada na escola 

campo em que atuava, resulta um trabalho que é aprovado para ser apresentado 

na 38º Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química (RASBQ). É no 

âmbito deste evento que se inicia minha aproximação com a temática ambiental, 

durante um minicurso que me coloca em contato com a filosofia da Química 

Verde. Surge ali uma série de inquietações sobre meu próprio trajeto formativo 

até então. Já cursando o quinto período, não tinha sido, em nenhum componente 

curricular, colocado defronte as relações entre a Química e as questões 

ambientais. Tampouco a educação ambiental se fizera presente até ali, e por 

quê? Esta pergunta continuou a me acompanhar após o congresso. 

Ao final do mesmo ano decido satisfazer essas inquietações em meu 

trabalho final de curso. Neste sentido, dedico meu TCC à investigação da 
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inserção, ou não, dos princípios da Química Verde nos experimentos conduzidos 

nas aulas das disciplinas experimentais do meu curso e de como isto refletia na 

formação dos educadores químicos que ali se desenvolvia. No decurso desta 

pesquisa me convenço da necessidade de aprofundar meus estudos da 

integração da perspectiva ambiental à formação de educadores químicos. Para 

satisfazer este propósito, tomo então a decisão de cursar o mestrado em ensino 

de ciências.  

Influenciado pela lembrança de um livro que havia lido durante a disciplina 

de didática, escrito por um professor do programa, opto pelo Programa de Pós-

Graduação em Educação em Ciências e Matemática (PPGECM) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). Participando da seleção no ano seguinte 

ao da conclusão de minha graduação, ingresso no mestrado em 2018. Decidido 

a investigar o viés ambiental na formação de professores de Química, volto 

minha pesquisa para as concepções de Educação Ambiental presentes nesta 

formação. Da necessidade de escolha dentre os possíveis objetos da pesquisa, 

despontam os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF). A 

curiosidade sobre a Educação Ambiental nas licenciaturas em Química destas 

instituições é, então, aguçada pelo fato destes terem se afirmado como espaço 

de formação docente há pouco mais de dez anos, um tempo relativamente 

recente.  

Surge, assim, a pergunta: quais as concepções de meio ambiente, de 

Educação Ambiental, de educador químico para a EA, de trabalho docente e qual 

a abordagem da crise socioambiental se fazem presentes na formação de 

professores de Química nos IF? A pesquisa conduzida no sentido de satisfazer 

tal questionamento, através da análise documental dos projetos pedagógicos de 

78 cursos de licenciatura em química ofertados nessas instituições, objetivou 

compreender a abordagem da temática ambiental, as concepções de EA e as 

características da formação do educador químico na perspectiva ambiental são 

delineadas nestes documentos. Essa pesquisa resulta, assim, na dissertação 

cuja estrutura apresento nos próximos parágrafos.  

O capítulo 1 é um capítulo de resgate histórico do campo ambiental, da 

Educação Ambiental e dos Institutos Federais. Nele discutimos inicialmente o 

surgimento, no contexto mundial e a nível nacional, das questões relativas ao 

meio ambiente como uma problemática social, através da compreensão do 
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mundo natural como ente limitado. Em seguida, abordamos a história do 

surgimento do campo da Educação Ambiental como resultado da busca por 

respostas céleres para a crise ambiental sem precedentes de que se tomava 

consciência.  O capítulo se encerra com a discussão da criação dos Institutos 

Federais, desde o advento da Educação Profissional e Técnica, no início do 

século XX, até a transformação dos Centros Federais de Educação Tecnológica 

(CEFET) em Instituições de Ensino Superior (IES), resultando na formação dos 

IF, em 2008, e em sua constituição como novo lócus de formação de 

professores.  

No capítulo 2 abordamos, com base na classificação proposta por 

Layrargues e Lima (2014), as concepções Conservacionista, Pragmática e 

Crítica de Educação Ambiental, suas ideias de meio ambiente, de sociedade, da 

relação homem-natureza, de educação, da crise ambiental e de suas causas e 

consequências. Discutimos também, em diálogo com autores da área, as 

principais correntes que se associam a essas macrovertentes e dedicamos ainda 

um tópico para a problematização da formação de professores de Química a 

partir do olhar da Educação Ambiental crítica, a qual nos associamos. Ao fim do 

capítulo apresentamos o contexto da nossa pesquisa.  

O capítulo 3 aponta os caminhos metodológicos percorridos nessa 

investigação, que se define como uma pesquisa documental, desde o 

levantamento dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) até a opção pela 

Análise Textual Discursiva (ATD) como nosso método de análise. Discorremos 

sobre as etapas da ATD, da desmontagem dos documentos à captação do novo 

emergente, e finalizamos o capítulo com a apresentação das unidades de análise 

que compõem as duas categorias que construímos: a categoria 1, que aborda a 

concepção de EA presente nesses projetos pedagógicos, e a categoria 2 que 

analisa o perfil do educador químico para a EA presente nos PPC. 

No capítulo 4 apontamos os resultados desta pesquisa a partir das duas 

categorias de análise criadas, cuja discussão se faz à luz três macrovertentes de 

EA abordadas no referencial teórico que nos embasa. 

Apresentamos ao final o enlace entre estas categorias, que dá origem ao 

novo emergente destes PPC e que demarca nossas considerações finais.  Ele 

nos aponta a hegemonia da concepção conservadora de educação, de meio 

ambiente, de educador químico para a EA, de trabalho docente e da crise 
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ambiental que vivenciamos, na EA delineada nos documentos orientadores das 

formação de professores Química nos IF.  

Entendemos que a importância desta investigação e de seu esforço em 

interpretar o processo formativo do educador químico nos IF, se justifiquem, em 

primeira instância, pelo próprio caráter de formação de matriz técnica e 

tecnológica característica destes, sobretudo quando pensamos na ambiguidade 

da relação da ciência e da tecnologia com as questões ambientais. Outro 

aspecto que justifica a pesquisa tem relação com a possibilidade de colaborar 

com a discussão, dentro do âmbito das licenciaturas, de uma formação voltada 

para os problemas das relações que envolvem o meio ambiente, a educação e 

a sociedade. 
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1. O Meio Ambiente, a Educação Ambiental e a Formação de Professores: 

Entrelaces em Perspectiva 

Ante os sinais de uma crise ambiental sem precedentes, a humanidade 

se viu, no início da segunda metade do século XX, diante da necessidade de 

discutir a problemática ambiental que começava a se fazer sentir como fruto de 

um modelo societário que não compreendia como esgotáveis os recursos 

naturais dos quais lançava mão para sua manutenção. Compreendido o meio 

ambiente como limitado, surge, então, no âmbito da discussão das questões que 

envolviam este e seus usos, a Educação Ambiental como possível saída para a 

resolução da crise.  

A Educação Ambiental, bem como sua importância enquanto elemento da 

tomada de consciência, por parte dos sujeitos sociais, da urgência da mudança 

das relações entre sociedade e o ambiente, passaram a ser evocadas em 

cúpulas e conferências sobre a temática ambiental. O histórico da EA, 

resguardadas as suas particularidades, se confunde com o surgimento do 

campo1 ambiental. A seguir, apresentamos uma breve revisita à formação deste 

último, nos cenários nacional e mundial, como caminho para a discussão da 

constituição do campo da EA.  

 

1.1. O Meio Ambiente como Problemática Social 

O Meio Ambiente, compreendido, desde os primórdios da humanidade, 

como habitat e origem infindável de recursos, sempre refletiu as consequências 

do desenvolvimento de um modelo social insustentável. Alvo de agravos, da 

exploração e do descomedimento humanos, o mundo natural não era 

questionado em sua capacidade de sustento da raça humana. Esta consciência 

1só surge quando, ao final da primeira metade do século XX, o potencial 

destrutivo da ação antrópica sobre o meio ambiente se torna tão evidente que 

leva a humanidade a se questionar sobre sua própria sobrevivência (LIMA, 

2011). 

Diversas situações, oriundas de um estilo de vida predatório que é fruto do 

sustento à lógica do acúmulo de capital, dão tom à tomada de consciência, em 

 
1 Entendemos campo, nessa pesquisa, como o espaço social em que pessoas, grupos e 

instituições se definem em suas relações de disputa e de poder que estabelecem entre si 
(Bourdieu, 1992).  
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nível mundial, da gravidade da problemática ambiental. O lançamento das 

bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, e a continuidade dos testes 

nucleares após o término da Segunda Guerra Mundial, se tornam marco da 

questão ambiental e de sua história, contribuindo para o surgimento de 

movimentos pacifistas e antinucleares e para o avanço da discussão das 

questões ambientais nos anos seguintes (SANTOS, 2008). 

A prosperidade econômica e social nos anos que se seguiram ao pós-

guerra, tidos como os anos dourados do capitalismo, fundamentada em um 

sistema de produção e um padrão consumista que compreendiam o ambiente 

natural como estoque infinito de matéria-prima, trouxe consigo a preocupação 

com a capacidade de manutenção do conforto e com a perspectiva de uma 

possível escassez dos recursos naturais (MORAES, 2006).  

 A grande questão se centrava nas consequências da exacerbada 

velocidade de produção do sistema vigente, que passou a ser reconhecida como 

incompatível com o ciclo regenerativo da natureza. Ao se adensar a produção e 

o consumismo desenfreados, era mais do que claro que os resultados do uso 

abusivo dos meios naturais não demorariam a aparecer (LIMA, 2011).   

Este modelo societário, que compreende o desenvolvimento econômico 

como resposta para todos os problemas sociais, ao não enxergar seus efeitos 

no meio ambiente e ao não propor limites no uso deste e dos recursos dele 

advindos, foi responsável por incidentes de grande monta, que trazidos à tona 

pelas mídias de massa, despertaram nos indivíduos a preocupação com a 

segurança social. Desastres como a poluição do ar, em Londres, em 1952; a 

contaminação por mercúrio da baía de Minamata, no Japão, em 1954; os 

acidentes radioativos nas usinas de Three Miles Island, nos EUA, em 1979 e na 

usina de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, são apontados por Cassiano (2017) 

e Lima (2011) como exemplos de catástrofes, frutos do padrão econômico 

capitalista, com perda de vidas humanas, que lançaram os olhos da humanidade 

sobre a gravidade e a urgência da questão ambiental.  

Do início de uma compreensão de um meio ambiente findável, surge a 

necessidade da junção de esforços na redução das políticas econômicas e 

sociais que tratavam este como inesgotável. Neste sentido, é organizada, em 

1972, em Estocolmo, na Suécia, pela Organização das Nações Unidas (ONU), 

a Primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente Humano. A chamada 
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Conferência de Estocolmo sofreu resistência por parte das nações 

economicamente menos desenvolvidas, que viam as medidas ambientais nela 

propostas como limites ao seu processo de industrialização (LIMA, 2011). 

Embora ainda hoje seja alvo de críticas por trazer uma visão carregada de 

uma compreensão preservacionista da problemática ambiental, ainda afastada 

das questões sociais inerentes à esta, sua importância para o debate ambiental 

em um momento tão crucial para este é inegável.  A Declaração de Estocolmo, 

emitida ao fim da conferência, é usada como referencial teórico e ético por 

diversos países na construção de políticas de proteção ambiental em suas cartas 

constitucionais. (PASSOS, 2009). 

Cabe ressaltar, ainda, o papel ambíguo da ciência no processo de 

construção do campo ambiental. Se, por um lado, é inegável que o sistema 

econômico baseado no consumo em larga escala foi, e é, impulsionado pelos 

avanços tecnológicos possibilitados pela Ciência, ao que Zuin (2011) se refere 

como empreendimento tecnocientífico predatório, é igualmente certo que o 

desvelamento e o combate aos impactos gerados por este sistema também são 

ensejados por ela. Se a ciência, ainda subjugada por uma visão antropocêntrica, 

é motor de um desenvolvimento predatório, de ótica capitalista, é por meio dela, 

e da tecnologia por ela produzida, que encontramos caminhos na denúncia, e na 

tentativa de atenuação, das mazelas ambientais. O livro A primavera silenciosa, 

de Rachel Carson, o relatório Limites do crescimento, elaborado pelo Clube de 

Roma, e o desenvolvimento do Programa do Álcool, no Brasil, são exemplos de 

pesquisas e iniciativas científicas de incalculável contribuição para a questão 

ambiental (LIMA, 2011; BRASIL, 1998). 

Podemos apontar, também, como agente impulsionador da nova questão 

ambiental emergente, o advento dos movimentos de contracultura, que, ao 

questionarem a ordem social vigente, levantaram a bandeira da crítica ao padrão 

consumista e aos excessos de uma produção industrial acelerada (SANTOS, 

2008).  Eclodida na sociedade norte-americana da década de 60, e disseminada 

de diferentes formas e ritmos pelo restante do globo, a contracultura agregava 

os movimentos hippie, antirracistas, pacifistas, de resistência ao patriarcado, de 

gênero, estudantil, de direitos civis e ecológico. Todos estes, embora cada qual 

com agendas bem definidas, se confluenciavam na rejeição ao American Way of 

Life, e às ideias, práticas e valores dele provenientes, inclusos aí os agravos ao 



23 
 

mundo natural. A questão ambiental surgia, dessa forma, como defesa de uma 

nova sensibilidade em relação à natureza e do resgate de uma vida natural como 

contraponto ao artificialismo do padrão de vida ocidental. (LIMA, 2011; RAMOS, 

2001). 

Uma vez que múltiplos elementos, sejam de ordem social, política, 

econômica ou cultural, contribuíram para a construção de uma consciência 

ambiental a nível mundial, é evidente que tal formação não se orientou com 

mesma forma e ritmo nos diferentes países, sofrendo variação por conta de suas 

particularidades socioculturais. No caso brasileiro não é diferente. A emergência 

de uma cultura ambiental se deu, no Brasil, de forma mais tardia e associada a 

condicionantes internos que a tornaram particularmente diferente.  

Embora também vinculada a fatores externos, como a incorporação da 

questão ambiental em linhas de créditos de grandes organismos internacionais, 

a pressão exercida pela política externa de alguns países e mesmo a 

propagação de movimentos e debates ambientais em âmbito internacional, a 

formação de uma consciência ambiental no país foi orientada por questões 

internas inerentes à nossa cultura (LIMA, 2011). 

 Cabe ressaltar que a marca da problemática relacionada a relação entre a 

sociedade e a natureza se faz presente na história do Brasil desde o império, 

com os ciclos econômicos baseados na exploração colonial de recursos como o 

pau-brasil, a borracha, o cacau, o café e o ouro, dando inclusive a tônica do 

nome atribuído ao país (SANTOS, 2008).  

As políticas desenvolvimentistas, potencializadas principalmente a partir da 

década de 1950, nos levaram a experimentar o aceleramento do processo do 

êxodo rural e a concentração de renda nos grandes centros urbanos. Com eles, 

o país vivencia, de forma mais acentuada, o agravamento de uma crise social já 

pré-existente, fruto da aglomeração da população nas grandes cidades 

(CAMARANO e ABRAMOVAY, 1999). Essa centralização expõe ainda mais a 

parcela social economicamente menos favorecida aos impactos ambientais. Há 

que se considerar que são estes os principais atingidos pelos efeitos da crise 

ambiental. Desmunidos de condições financeiras adequadas, carecem de 

oportunidades de trabalho em ambientes de salubridade satisfatória e são 

condicionados a moradias de risco. Se veem privados, ainda, do acesso à uma 
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educação de qualidade, o que reduz sua possibilidade de organização social em 

busca de uma vida mais justa e de condições de vida mais apropriadas.  

Vista como a principal urgência do contexto nacional, a crise social foi, 

inicialmente, colocada como contraponto às discussões ambientais no país. A 

questão ambiental era apontada, à época, principalmente por setores de 

esquerda, como uma questão secundária e até mesmo como frívola, quando em 

comparação aos problemas mais “urgentes” que assolavam a sociedade 

brasileira naquele momento. Entendendo a discussão da problemática ambiental 

como uma ideologia estrangeira, proveniente de países que já tinham suas 

demandas sociais resolvidas, essa visão dicotômica foi um dos fatores 

responsáveis pelo relativo atraso da compreensão, no âmbito político e civil, de 

que as questões sociais e ambientais não eram díspares, mas sim intrínsecas e 

complementares (LIMA, 2011) 

Essa percepção, segundo Alonso, Costa e Maciel (2007), só vem se fazer 

presente na década de 80, quando as agendas das organizações sociais e das 

associações ambientalistas, conscientes de que ambas as problemáticas são 

oriundas do sistema social imposto, começam a se confluir e surgem, daí, as 

primeiras expressões de um socioambientalismo.  

Esse processo é influenciado pela preparação da Conferência das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rio-92). Realizada pela 

ONU no Rio de Janeiro, em junho de 1992, essa conferência é um marco para o 

debate ambiental no Brasil. Bastante polêmico, o encontro conseguiu ratificar 

cinco acordos oficiais internacionais sobre questões como Diversidade Biológica, 

Meio Ambiente e Desenvolvimento e Mudanças Climáticas, além da Agenda 21, 

que, como discutiremos mais adiante, continha intenções para a instituição da 

Educação Ambiental ( MORADILLO e OKI, 2004) 

A intensa expansão industrial vivenciada pelo país na década de 1950, e 

estimulada pelo regime militar durante o chamado “milagre econômico”, também 

tem sua participação na formação do campo ambiental no Brasil. Os princípios 

do desenvolvimentismo que nortearam a política nacional neste período viam a 

problemática ambiental como um entrave ao progresso econômico, entendido, 

então, como saída para todos os problemas de ordem social (FERREIRA, 1999). 

Como comenta Lima (2011), essa compreensão antagônica da relação 

ambientalismo-desenvolvimentismo só toma novos contornos quando, com a 
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publicação do relatório Brundtland, em 1987, passa-se a pleitear uma proposta 

de impulso das atividades econômicas vinculado à preservação ambiental, 

compreendendo-se assim a ausência de sentido da contraposição das questões 

ambientais e desenvolvimentistas, já que os problemas relacionados ao meio 

ambiente eram frutos do modelo de desenvolvimento adotado.  

No que tange a esta nova visão, entretanto, cabe ressaltar que ela, apesar 

de desejar a inserção da temática ambiental no debate e no projeto 

desenvolvimentista, ainda a enxergava por lentes completamente naturalistas e 

ecológicas, entendendo a questão ambiental unicamente como a preservação 

de um ambiente natural que era concebido como um mundo à parte do mundo 

humano e social. A discussão de um ambientalismo voltado aos direitos civis, 

como parte de uma consciência de cidadania, é ainda mais tardia.  

A própria política autoritária e o contexto social repressivo, sobretudo sobre 

os grupos de esquerda durante os anos de ditadura militar, também tiveram 

influência no surgimento tardio da questão ambiental no país e de sua diminuta 

politização em seus primórdios. A dificuldade de acesso, principalmente por 

parte da população de baixa renda, à educação formal, a relativa desinformação 

acerca do ambientalismo e o cerceamento do debate político nesse período, 

despontam como elementos que deram a tônica da constituição da questão 

ambiental no Brasil (LIMA, 2011). 

Outra característica marcante da formação do campo ambiental no Brasil é 

que, assim como ocorrido nos países economicamente desenvolvidos, as 

questões relacionadas ao meio ambiente, por seu aparente antagonismo em 

relação às questões sociais, eram tidas como de interesse das pessoas cujas 

necessidades essenciais já estavam satisfeitas. Por isso, seu debate circulou, 

primeiro, predominantemente entre setores da classe média.  

1.2. O Surgimento do Campo da Educação Ambiental: Conjuntura 

Internacional e o Contexto Brasileiro  

Da compreensão da urgência da questão ambiental, tanto a nível 

internacional como no contexto nacional, emerge a necessidade da busca de 

respostas a curto e longo prazo para uma crise sem precedentes que se 

anunciava, cada vez mais, de forma mais clara. Neste movimento, a educação 
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passa a ser aludida, em ações promovidas por organismos internacionais e no 

seio de políticas públicas conduzidas pelos governos de diversas nações, como 

meio para a promoção de valores, saberes e condutas necessárias ao resguardo 

e à conservação da natureza. Neste sentido, passa a se depositar na educação 

a responsabilidade pela formação de uma cultura pró-ambientalista, no sentido 

da preservação de princípios culturalmente  construídos que valorizam uma 

relação homem-natureza saudável, a conservação do mundo natural e das 

diferentes formas de vida, e a transformação cultural nos valores que promovem 

e naturalizam o estilo de vida predatório característico do sistema social vigente. 

O termo ‘Educação Ambiental’ é utilizado pela primeira vez durante a 

Conferência de Educação da Universidade de Keele, realizada na Inglaterra no 

ano de 1965. Sua utilização se deu na discussão das possíveis contribuições da 

educação na transformação de comportamentos oriundos de uma herança 

cultural de degradação ambiental em práticas e valores orientados para a 

sustentabilidade, principalmente através da inserção de conceitos de ecologia e 

de uma perspectiva preservacionista (LAYRARGUES, 2003).  

De forma análoga ao surgimento do termo, a trajetória da 

institucionalização da EA é marcada por grandes eventos regionais e mundiais. 

Sua indispensabilidade, como elemento na socialização da problemática 

ambiental, é reconhecida no contexto da Conferência de Estocolmo. É durante 

esta conferência que as primeiras propostas para qualificação de educadores 

para trabalhar com a temática ambiental e desenvolvimento de métodos para a 

implantação da incipiente Educação ambiental na comunidade internacional são 

lançadas (LIMA, 2011). 

Um dos resultados mais importantes de cúpula de Estocolmo para a EA foi 

a recomendação da constituição de um programa internacional de educação 

ambiental, que culminou na criação do Programa Internacional de Educação 

Ambiental (PIEA), em 1975, como um dos frutos da Conferência de Belgrado2. 

Entre as principais mudanças introduzidas pelo PIEA está a manutenção de uma 

 
2 O Encontro Internacional de Educação Ambiental foi realizado em 1975, pela Unesco, na cidade 

de Belgrado, na então Iugoslávia, como a primeira de três grandes conferências organizadas 
pelas Nações Unidas nos anos seguintes à Conferência de Estocolmo, para discutir e tentar 
colocar em prática as propostas lançadas neste evento. Uma das consequências da Conferência 
de Belgrado foi a publicação do que ficou conhecido como a Carta de Belgrado, um documento 
que estabeleceu seis objetivos para a EA ainda considerados atuais (CASSIANO e 
ECHEVERRÍA, 2013). 
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base de dados sobre entidades, programas e projetos sobre EA pelo mundo. 

Entre as principais mudanças introduzidas pelo PIEA está a manutenção de uma 

base de dados sobre entidades, programas e projetos sobre EA pelo mundo.  É 

também através dele que eventos e publicações sobre a educação ambiental 

são organizados.  

Organizada pela Unesco em Tbilisi, na Geórgia, dois anos após o encontro 

de Belgrado, a 1ª Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental é tida 

como principal marco regulatório da EA (LIMA, 2011; QUEIROZ e CAMACHO, 

2016) por ter definido, como consequência da declaração ratificada em seu 

encerramento, os objetivos, as características e os meios orientadores do então 

recente campo de saber. Essas determinações são aperfeiçoadas em algumas 

sequências de publicações das Nações Unidas na segunda metade da década 

de 80.  

A terceira conferência foi organizada dez anos depois, em 1987, na capital 

russa, também pela Unesco. O resultado da Conferência de Moscou foi a criação 

de um quadro teórico-metodológico que recomendava a reorientação dos 

processos educacionais no sentido da materialização da educação ambiental. 

Daí surge também um plano para expansão da EA durante a década de 90 

(MORADILLO e OKI, 2004). 

Além destas, e de outros encontros de menor dimensão e impacto, a ONU 

organiza a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio 

ambiente, a Cúpula da Terra, ou “Rio-92”. No que tange à educação ambiental, 

o destaque deste encontro fica para a publicação da Agenda 21, documento que 

firmava compromissos para o desenvolvimento da sustentabilidade e para a 

elevação da qualidade de vida no planeta. Neste documento, em seu capítulo 

36, foram trazidas perspectivas de que tais compromissos fossem viabilizados. 

Além da Agenda, são ratificadas também outras publicações de suma 

importância para a EA, entre eles: a Carta da Terra e o Tratados das ONG’s.  

Após a Rio-92, já no ano de 1997, é realizada a Conferência Internacional 

sobre Meio Ambiente e Sociedade: Educação e Consciência Pública para a 

Sustentabilidade. Layrargues (2003), observa que é no cenário deste evento, 

organizado pela Unesco em Tessalônica, na Grécia, que a EA é reconhecida, ao 

lado da economia, da legislação e da tecnologia, como um dos quatro pilares da 

sustentabilidade.  
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No contexto brasileiro, é notável que os eventos internacionais citados, que 

despertavam para a necessidade da expansão do conhecimento, a organização 

e a disseminação das políticas ambientais no âmbito da Educação, estimularam 

o campo da Educação Ambiental no país, em sua formação e trajetória. As 

recomendações externas, oriundas dos fóruns citados e mesmo dos organismos 

internacionais, levaram, inicialmente, à criação da SEMA (Secretaria Especial de 

Meio Ambiente), ligada ao Ministério do interior, no ano de 1973.  Sendo o 

primeiro órgão de gestão ambiental formado na esfera do governo federal para 

tratar das questões ambientais, a concepção da SEMA, assim como de outras 

entidades espalhadas pelo país, se deu mais por força maior de grupos, 

governos e organismos internacionais que por espontaneidade e iniciativa 

próprios do cenário interno (BRASIL, 1998). 

Mesmo tendo uma importância política periférica na conjuntura 

governamental à época, ocasionada pelas suas circunstâncias de surgimento 

quase que impositivo, tanto a SEMA como suas correlatas na esfera estadual 

tem sua importância dada por seu caráter pioneiro, tanto pelas iniciativas que 

conseguiram despertar no campo da EA, quanto na formação de ativistas e 

educadores ambientais para o novo cenário que começava a se formar no 

ambiente interno do país.  

Um fato interessante a se notar na perspectiva da constituição da EA no 

Brasil, é que, embora desde 1981 com a instituição da Política Nacional de Meio 

Ambiente pela Lei 6.398/81, já houvesse a previsão de EA para todos os níveis 

de ensino (BRASIL,1981), esta se dá inicialmente muito mais por iniciativa do 

setor ambiental que pelo campo da Educação. Na esfera do governo federal, por 

exemplo, enquanto a SEMA possuía uma divisão de EA, objetivando o 

esclarecimento da população brasileira quanto ao uso comedido dos recursos 

naturais, desde sua origem, o Ministério da Educação (MEC) só viria a constituir 

um grupo de trabalho sobre EA, que ficaria conhecido como COEA ( Comissão 

Especial de Educação Ambiental) em 1991, com a perspectiva da Rio-92 no ano 

seguinte. A morosidade, por parte do MEC, em relação à EA, fica ainda mais 

clara quando percebemos que a criação da COEA se dá mais de uma década 

depois dos encontros de Estocolmo e Tbilisi.   

A COEA tem sua importância por ter integrado o que se Lima (2011) se 

refere como o “tripé nucleador” da formação do campo ambiental no Brasil. Esse 
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“tripé” é composto também pela Divisão de Educação Ambiental do Ministério do 

Meio Ambiente (DEA/MMA), criada em 1999 a partir da transformação do grupo   

de trabalho do MMA, e pela Coordenação Geral de Educação Ambiental do 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (CGEA/IBAMA). 

No âmbito da legislação, além da Política Nacional do Meio Ambiente, a EA 

é abordada também na Constituição Federal de 1988. O artigo de número 225 

da CF/88, que trata sobre o direito comum ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e do dever do Poder Público e da coletividade de defendê-lo e 

preservá-lo, assegura a implementação da EA, em seu artigo 225: “VI- Promover 

a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 

para a preservação do meio ambiente;” (BRASIL, 1988). 

Promulgada quatro anos depois, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB/96), aborda, em dois momentos, a inserção do estudo do mundo natural 

na educação básica. No artigo de número 26, que discorre sobre os currículos 

da educação básica e a base nacional comum, descreve, em seu primeiro 

parágrafo: 

§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, 
obrigatoria¬mente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o 
conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, 
especialmente da República Federativa do Brasil, observado, na 
educação infantil, o disposto no art. 31, no ensino fundamental, o 
disposto no art. 32, e no ensino médio, o disposto no art. 36. (BRASIL, 
1996)3 
 

No artigo de número 32, modificado em 2006 através da lei 11.274 para a 

inclusão do Ensino Fundamental de 9 anos, traz em seu bojo a consideração da 

compreensão do ambiente natural como fundamental para a educação básica: 

“II - A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;” 

(BRASIL, 2006) 

Podemos observar, dessa forma, que embora a LDB/96 aborde o 

entendimento do ambiente natural e social, não o relaciona de forma direta com 

a problemática socioambiental, nem menciona a inserção da EA na educação 

 
3 Alterado pela lei 12.796, de 4 abril de 2013, o parágrafo passa a vigorar com a seguinte redação: 

§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua 
portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e 
política, especialmente do Brasil (BRASIL, 2013). 
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básica. Assim, a despeito de a promoção da EA ser prevista na Constituição 

Federal de 88, pouco era feito até então para a sua real inserção na rede de 

ensino. 

Layrargues (2003) comenta que a década de 1990, e a seguinte, 

presenciam diversas ações, por parte do governo federal, no sentido do 

enraizamento da EA no cenário brasileiro. Uma destas ações surge como um 

dos reflexos da Rio- 92, quando o poder executivo federal institui, em 1994, o 

Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA), sob responsabilidade 

do MEC e do MMA, na figura do IBAMA, contando com o auxílio do Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT) e do Ministério da Cultura (MinC).  

Outro exemplo é a definição, pela COEA em 1997, dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN). Com o objetivo de implementar uma política 

continuada de formação de professores com uma compreensão de EA de caráter 

transversal, os PCN tiveram que superar o dilema de inserir a EA, que é 

necessariamente um tema interdisciplinar, em um sistema educacional pautado 

pela compreensão disciplinar do processo formativo e pela rigidez do currículo. 

Concebida em 1997, a primeira versão dos PCN era dirigida apenas aos 

professores da primeira fase do Ensino Fundamental (1º ao 4º ano). Em 1998 a 

abrangência de sua ação é ampliada para a segunda fase (5º ao 8º ano) e passa 

a contemplar todo o Ensino Fundamental. 

O fim da década marca a oficialização da presença da EA nos diferentes 

níveis e modalidades de ensino, através da Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA), instituída pela Lei 9.795, sancionada em 1999, conforme 

destacado a seguir:  

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) 
 

Um importante apontamento, entretanto, é feito por Layrargues (2002) 

quando sinaliza que, embora a garantia da inserção da EA na Educação 

represente uma conquista após mais de duas décadas de  esforços dos 

educadores ambientais, esta deve ser alvo de uma análise crítica sobre os 

princípios, as possibilidades e as limitações da perspectiva de EA proposta no 

texto legal. 
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 Neste sentido, apesar de apontar em seu quarto artigo, como princípios 

básicos da EA, um enfoque humanista e holístico, a leitura que se pode fazer da 

PNEA, já em seu primeiro artigo, é a de uma concepção de EA de caráter 

completamente antropocêntrico e conservacionista. 

 

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. (BRASIL,1999) 
 

É interessante notar que, em consonância com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, a PNEA compreende a EA como uma temática de abordagem 

transversal, vetando a sua inclusão como disciplina curricular fixa no contexto 

dos currículos nas mais diversas modalidades de ensino, à exceção dos cursos 

de pós-graduação e especialização em EA, conforme destacado no trecho do 

décimo artigo deste documento “a educação ambiental não deve ser implantada 

como disciplina específica no currículo de ensino” (BRASIL,1999). 

Aprovado em janeiro de 2001 através da lei 10.172, o Plano Nacional de 

Educação (PNE) para o decênio 2001-2011, em consonância com a PNEA, 

consolidou a abordagem integrada e transversal da EA como uma das metas e 

objetivos para o Ensino Fundamental (BRASIL, 2001). Sua versão seguinte, 

entretanto, a despeito de trazer como uma de suas diretrizes a “promoção dos 

princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade 

socioambiental” (BRASIL, 2014), não menciona a EA de forma direta, nem 

contêm objetivos para seu estímulo. 

Resultado da necessidade de orientações quanto implementação da PNEA 

e de definição de suas características gerais, as Diretrizes Nacionais 

Curriculares para a Educação Ambiental (DCNEA) são estabelecidas em junho 

de 2012 pela Resolução Nº 2 do Conselho Nacional de Educação, reafirmando 

a EA como “prática educativa integrada e interdisciplinar” (BRASIL, 2012).  

Cassiano (2017) aponta o caráter crítico-transformador do papel da EA 

destacado nas DCNEA ao associarem os agravos ao meio ambiente aos tipos 

de relações que constituem o tecido social, em sua crítica às práticas 

pedagógicas de uma EA de caráter ingênuo e apolítico e ao ressaltarem o 

pensamento crítico-reflexivo como um dos aspectos da EA. 



32 
 

Essa associação aos preceitos de uma vertente crítica  se faz clara já em 

seu artigo 6º, quando as DCNEA recomendam uma EA que “considere a 

interface entre a natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho, o consumo, 

superando a visão despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista ainda muito 

presente na prática pedagógica das instituições de ensino” (BRASIL, 2012). A 

vinculação à concepção crítica também é explicitada no capítulo II, quando o 

documento trata dos objetivos da EA. 

 

Art. 14. A Educação Ambiental nas instituições de ensino, com base 
nos referenciais apresentados, deve contemplar: 
 
[...] 
 
III - aprofundamento do pensamento crítico-reflexivo mediante estudos 
científicos, socioeconômicos, políticos e históricos a partir da dimensão 
socioambiental, valorizando a participação, a cooperação, o senso de 
justiça e a responsabilidade da comunidade educacional em 
contraposição às relações de dominação e exploração presentes na 
realidade atual; (BRASIL,2012). 
 

Documento normativo da Educação Básica no país, a nova Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação 

em dezembro de 2017. A base visa definir uma série de aprendizagens 

consideradas como essenciais na construção de conhecimentos e de 

competências cujo desenvolvimento é esperado para os estudantes desta 

modalidade (BRANCO, ROYER e BRANCO, 2018). Seu texto prevê a 

abordagem da EA desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. 

 A Resolução nº 2 do CNE de dezembro de 2017, que institui a BNCC dos 

Ensino Infantil e Fundamental, aborda a EA em seu capítulo III ao tratar das 

propostas pedagógicas e do currículo.  

Artigo 7º:  Os currículos e as propostas pedagógicas das instituições 
escolares, [...] devem adequar as proposições da BNCC-EM à 
realidade local e dos estudantes, tendo em vista: 
 
[...]  
 
§ 1º Os currículos devem incluir a abordagem transversal e integradora 
de temas exigidos por legislação e normas específicas, e temas 
contemporâneos relevantes para o desenvolvimento da cidadania, que 
afetem a vida humana em escala local, regional e global, observando-
se a obrigatoriedade de temas tais como [...]; a educação ambiental; 
(BRASIL, 2017). 
 

A EA também é abordada, com a mesma redação, na Resolução nº4 do 

CNE, aprovada em dezembro de 2018 e que estabelece a BNCC no âmbito do 
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Ensino Médio (BRASIL, 2018). Ambos os documentos, entretanto, se referem a 

uma EA de ênfase comportamental. Ao discutir os fundamentos da Educação 

Básica, a BNCC aponta como “expressão dos direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento” dos estudantes, a promoção de habilidades 

que promovam a “consciência socioambiental e o consumo responsável” 

(BRASIL,2017; 2018). 

Observamos que, no movimento de discussão e de tentativa de 

ambientalização da Educação no Brasil, uma série de dispositivos legais 

garantiram a inserção da EA como tema transversal no contexto da Educação 

Básica. Mas, e quanto a formação de professores para atuar com a perspectiva 

ambiental nesse cenário? Tal questionamento será discutido no próximo tópico. 

 

1.3. A Educação Ambiental e a Formação de Professores para a Educação 

Básica 

 A formação da identidade docente é entendida como um processo de 

construção histórica do sujeito, cuja trajetória se dá no enlace das relações entre 

os indivíduos e nas representações sociais destes indivíduos. Tais 

representações também são estruturadas a partir de documentos, leis e 

normativas que regem a formação e a carreira docente (ZUIN, 2011). Dessa 

forma o perfil de educador presente hoje no quadro da Educação Básica é 

derivado das políticas que organizam e delimitam o perfil deste profissional a ser 

formado no âmbito dos cursos superiores.  

Embora instituísse a incorporação da EA na formação e especialização dos 

profissionais das diferentes áreas, a PNEA versava especificamente sobre a 

inclusão da temática ambiental nos currículos da formação básica e continuada 

de professores de todas as matérias. O texto explicitava, ainda, a formação 

complementar para professores já formados e em atuação no momento da 

promulgação da lei.  

Art.11º A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação 
de professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas. 
Parágrafo único. Os professores em atividade devem receber 
formação complementar em suas áreas de atuação, com o propósito 
de atender adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos 
da Política Nacional de Educação Ambiental. (BRASIL, 1999) 
 

As DCNEA orientam essa inclusão ao estabelecer, no Art. 19, que os 

cursos de formação inicial capacitem os futuros educadores para o 
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desenvolvimento didático e pedagógico da dimensão ambiental, em suas 

atividades escolares e acadêmicas (BRASIL, 2012). Consoante ao previsto na 

PNEA, o texto define que  

Art. 19. [...] 
 
[...] 
 
§ 1º Os cursos de licenciatura, que qualificam para a docência na 
Educação Básica, e os cursos e programas de pós-graduação, 
qualificadores para a docência na Educação Superior, devem incluir 
formação com essa dimensão, com foco na metodologia integrada e 
interdisciplinar. (BRASIL, 2012) 
 

A dimensão ambiental também se fez presente na primeira versão das 

Diretrizes Nacionais Curriculares para a Formação de Professores da Educação 

Básica, aprovada pela Resolução CNE/CP nº 1 de fevereiro de 2002. Ao discutir 

os conhecimentos indispensáveis na formação do professor, para que este 

esteja preparado para conduzir a necessária contextualização dos conteúdos, o 

documento aponta a temática ambiental, entre outras, como eixo transversal na 

formação da cidadania e aprendizagem da participação social (BRASIL, 2002). 

Em sua segunda versão, aprovada pela Resolução CNE/CP nº 2 de 1º de 

julho de 2015, tais diretrizes incorporam a questão ambiental à formação de 

professores ao discutir o perfil do egresso das licenciaturas, salientando que sua 

formação deve lhe dar condições de desenvolver a consciência da diversidade 

“ambiental-ecológica”(BRASIL, 2015). Orienta ainda a criação nestes cursos, de 

núcleos de estudo de formação geral, do campo educacional e da área de 

atuação do licenciado que articulem, entre outras, a pesquisa em EA. 

Obedecendo ao oitavo parágrafo do Art. 62 da LDB, que estabelece que 

“os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base 

Nacional Comum Curricular” (BRASIL, 2017), a Resolução CNE/CP nº 2 de 2019 

estabelece uma nova versão destas diretrizes, instituindo a Base Nacional 

Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-

Formação).  

Nela, a dimensão ambiental aparece nas “Competências Gerais Docentes” 

requeridas para o licenciando no Artigo 3º da resolução. Entre outras 

habilidades, requer-se do egresso dos cursos de licenciatura o desenvolvimento 

de argumentos na defesa de ideias que visem respeitar e promover, entre outros, 

a consciência socioambiental e o consumo responsável (BRASIL, 2019). 
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Fica claro que, no âmbito legal, a incorporação da questão ambiental no 

ambiente escolar se traduz em desafio para as Instituições de Ensino Superior 

(IES) no sentido da inserção da temática ambiental na formação de professores.   

Todavia, como observamos em um levantamento que discutiremos mais 

adiante, mesmo no campo da produção científica da área esse processo ainda 

é muito incipiente. Zuin (2009) já alertava para esta situação que, segundo ela, 

ocorria uma vez que essa inserção demanda mudanças radicais nas estruturas 

de formação que permitam o questionamento e a revisão das metodologias e 

das políticas institucionais e acadêmicas na incorporação da questão ambiental. 

E isso, aponta a autora, não é simples. 

Uma problemática, nessa direção, é apontada por Souza (2012). Segundo 

ela, embora os PCN  e própria PNEA garantam a inserção da temática ambiental 

de forma transversal em todos os níveis e modalidades, perspectiva deveras 

importante ao caráter interdisciplinar4 desta e à flexibilidade curricular que se 

pretende no tratamento das questões ambientais, essa transversalidade5 

esbarra na especialização e na fragmentação do currículo, fruto de uma falta de 

capacidade de diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento. 

Esta problemática pode ser atribuída, em parte, à característica dos cursos 

de licenciatura que, não obstante a publicação das Diretrizes Nacionais para a 

Formação de Professores para a Educação Básica e a BNC-Formação, ainda se 

pautam no dito modelo “3+1”, separando a formação teórica científica da 

dimensão pedagógica, social e política. Este modelo, que, segundo Zuin (2011), 

se pauta na racionalidade técnica, leva à formação de professores cuja prática, 

desvinculada da dimensão social, se restringe a utilização de técnicas e a 

aplicação de teorias. 

Para além da Constituição Federal, de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, de 1996, e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

 
4 De acordo com Fazenda (2008) entendemos a interdisciplinaridade na formação de professores 

como a “ interação envolvente sintetizante e dinâmica, reafirmando a necessidade de uma 
estrutura dialética, não linear e não hierarquizada, onde o ato profissional de diferentes saberes 
construídos pelos professores não se reduzem apenas a saberes disciplinares”(FAZENDA, 
2008). 
5 Termo tratado nos Parâmetros Curriculares Nacionais como a forma de organização didática 

que compreende a integração de temas nas diferentes áreas do conhecimento, de forma a 
estarem presentes em todas elas (BRASIL, 1998). 
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de Professores da Educação Básica, a formação de professores de Química é 

orientada, de forma específica, pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Química. Este documento traz orientações para a constituição das 

graduações em Química no país, nas modalidades Bacharelado e Licenciatura. 

A dimensão ambiental é evidenciada neste documento ao explicitar que o 

profissional licenciado deve estar preparado para “compreender e avaliar 

criticamente os aspectos sociais, tecnológicos, ambientais, políticos e éticos 

relacionados às aplicações da Química na sociedade” (BRASIL, 2001).  

Essa indicação nos leva a entender que, para conseguir exercer sua futura 

prática pedagógica fundamentada em perspectiva socioambiental, o licenciando 

em Química precisa ser formado em um modelo que se distancie de uma 

formação de caráter tecnocientífica, baseada unicamente na discussão e na 

preocupação com boas práticas laboratoriais, e de uma visão antropocêntrica da 

problemática ambiental fundamentada no questionamento do que é 

economicamente mais viável fazer e porquê.  

No âmbito da discussão da ambientalização da Química, tem ganhado 

cada vez mais espaço a discussão dos pressupostos da Química Verde (QV). 

Apoiada em doze princípios que norteiam sua ideia de sustentabilidade, essa 

filosofia surge no início da década de 1990, nos Estados Unidos da América, 

defendendo o desenho e o desenvolvimento de novas rotas sintéticas e 

processos químicos capazes de reduzir ou mesmo eliminar a produção de 

substâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente (LENARDÃO et.al, 

2003; PRADO, 2003).  

Entretanto, apesar de sua abordagem ter se difundido entre pesquisadores, 

entes governamentais e na indústria, sua inserção nos cursos de graduação em 

Química e, mais especificamente, nas licenciaturas ainda é reduzida. Costa e 

Mesquita (2020) denotam que não é comum a discussão da QV e de seus 

princípios nas IES brasileiras. Realizando uma análise dos projetos pedagógicos 

de dezessete cursos de Licenciatura em Química ofertados em Goiás, as autoras 

observaram que apenas quatro deles faziam referência à QV.   

Uma importante crítica feita a essa filosofia se centra em seu caráter 

apolítico. Buscando caminhos para a correção das falhas geradas nos processos 

de desenvolvimento industrial dos processos químicos, e que levam à 

degradação do meio ambiente, as ideias da QV se ocupam de reformas setoriais 
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sem, no entanto, questionar o padrão de produção e de consumo imposto, 

característica que, como veremos mais adiante, se alinha aos propósitos de uma 

concepção conservadora da problemática ambiental. Fica claro que esse 

posicionamento acrítico da QV a coloca em via contrária ao perfil crítico em 

relação à temática ambiental de formação do educador químico, delineado nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Química. 

Sobre as licenciaturas em Química, Sauvé (2005) aponta que embora haja 

um discurso de preocupação comum com o meio ambiente, materializado nas 

IES na propaganda de uma ambientalização curricular e no reconhecimento da 

EA como potencial elemento transformador da relação do indivíduo com o meio 

em que se encontra inserido, ainda são muitos os espaços formativos formais, 

que, na contramão da perspectiva crítica, expressam grande inclinação à uma 

formação ambiental parcamente problematizador. 

Zuin (2011) denuncia, em sua análise da ambientalização curricular de um 

curso de Licenciatura em Química, a visão errônea presente em grande parte 

destes cursos, de que as disciplinas de Química Ambiental são as que 

primordialmente devem dar conta da problemática ambiental. Cabe ressaltar que 

tal ponto de vista é antagônico ao preconizado pela PNEA e pelas DCNEA, que 

determinam a inserção da temática ambiental de forma transversal nas 

diferentes disciplinas. A autora alerta para a presença da concepção de que a 

simples aquisição de conhecimentos científicos em Química seria suficiente para 

dar ao licenciando capacidade de discussão e posicionamento frente a questões 

sociais e científicas relacionadas à problemática ambiental, ficando as disciplinas 

de formação humanística, dentre elas as de caráter pedagógico, responsáveis 

apenas por assuntos eventuais e periféricos a respeito desta temática.  

A autora denota que a perspectiva de responsabilização de apenas uma 

disciplina de determinado conteúdo acerca do trabalho com a questão ambiental 

é muito restrita. De acordo com ela, o ideal seria a permeabilização de todo o 

currículo por esta discussão, passando, além das disciplinas teóricas e práticas, 

também pela pesquisa e extensão, conseguindo atingir toda a IES. Essa 

perspectiva, segundo Guerra e Figueiredo (2014), seria a da ambientalização 

curricular, conceito desenvolvido pela Rede de Ambientalização Curricular do 

Ensino Superior (ACES), e que compreende a inserção de conhecimentos, de 

critérios e de valores sociais, éticos, estéticos e ambientais nos estudos e 
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currículos universitários, no sentido de educar para a sustentabilidade 

socioambiental. 

Com o objetivo de identificar estudos realizados sobre a inserção da EA na 

formação de professores de Química no Brasil nas duas últimas décadas, 

realizamos um levantamento na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT). O recorte temporal do levantamento situa-se a partir do ano 

2000 até a presente data e justifica-se considerando a PNEA, publicada em 

1999, que normatizou a inserção da EA em todos os níveis de ensino. A busca 

foi realizada com os descritores Educação Ambiental, Formação de Professores, 

Licenciatura em Química e Química teve como resultado um total de 15 trabalhos 

oriundos de 9 Instituições de Ensino Superior, sendo 7 delas universidades 

federais e 2 universidades estaduais.  

As pesquisas encontradas são provenientes de onze programas de pós-

graduação (PPG), sendo dez dissertações e cinco teses. Dentre as dissertações, 

sete foram desenvolvidas no âmbito de pós-graduações em Ensino de Ciências 

e uma foi desenvolvida em um mestrado em Química.  Quanto às teses, três 

foram produzidas em doutorados em Educação e duas em cursos de 

doutoramento em Ensino de Ciências.  

A relação das produções acadêmicas encontradas em nosso 

levantamento, seus títulos, autores e IES de origem são apresentadas no quadro 

1. 
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Quadro 1 – Dissertações e Teses relacionadas à EA e Formação de Professores de Química encontradas no BDTD e publicadas entre 2000 e 2019 

Fonte: O pesquisador 

Número Título Tipo de 
Trabalho 

Instituição Autor Orientador 

 
01 

Questões Ambientais em Cursos de Licenciatura em Química: 
as Vozes do Currículo e Professores 

 
D 

 
UFSC 

Franciani Becker Roloff Dr. Carlos Alberto 
Marques 

 
02 

Visão da Educação Ambiental em Cursos de Formação de 
Professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

 
D 

 
UFMS 

Ana Maria Almeida Rosa Drª. Angela Maria Zanon 

 
03 

A Inserção Das Questões Ambientais No Curso De 
Licenciatura Em Química da Universidade Federal De Sergipe 

 
T 

 
UFSE 

Ângelo Francklin Pitanga Dr.ª Maria Inêz Oliveira 
Araújo 

 
04 

Educação Ambiental nos Cursos de Formação Inicial de 
Professores: Investigações à luz de um Novo Instrumento de 

Análise 

 
D 

 
UEL 

 
Regina Paula de Conti 

Dr.ª Marinez Meneghello 
Passos 

 
05 

A Inserção da Temática Ambiental no Ensino Superior: uma 
Análise dos Cursos de Formação de Professores em Ciências 

e Matemática da UFG 

 
D 

 
UFG 

 
Ana Flávia Veloso Rocha 

Dr.ª. Agustina Rosa 
Echeverría. 

 
06 

Uma Visão da Educação Ambiental nos Projetos de Iniciação 
à Docência e na Formação de Professores 

 
D 

 
UFG 

Dayane Graciele dos 
Santos 

Dr.ª. Simara MariaTavares 
Nunes. 

 
07 

Contribuições do estudo de Discursos Ambientais de Futuros 
Professores de Ciências/Química para uma Abordagem 

Crítica da Educação Ambiental 

 
D 

 
UFG 

 
Jennifer Santos De 

Oliveira 

 
Dr.ª. Agustina Rosa 

Echeverría 

 
08 

Compreensões de Licenciandos em Ciências da Natureza e 
Matemática sobre a Temática Ambiental e o Processo 

Educativo 

 
D 

 
UNIFEI 

Mona Lisa Ferreira Prado 
Lopes 

Dr. Luciano Fernandes 
Silva 

 
09 

A Dimensão Ambiental na Formação Inicial de Professores de 
Química: Estudo de Caso no Curso da UFBA 

 
T 

 
USP 

Lailton Passos Cortes 
Junior 

Dr.ª Carmen Fernandez 

 
10 

Elaboração e Análise de uma Metodologia de Ensino de 
Ensino Voltada para as Questões Sócio-Ambientais na 

Formação de Professores de Química 

 
T 

 
USP 

 
Marlene Rios Melo  

 
Dr. Alberto Villani  

 
11 

Análise da Inserção de Questões Ambientais no Currículo de 
Formação de Professores de Química 

 
D 

 
UFRPE 

Thiago do Nascimento 
Silva 

Dr.ª Carmen Roselaine de 
Oliveira Farias 

 
12 

A Inserção da Dimensão Ambiental na Formação Inicial de 
Professoras/es de Química: um Estudo de Caso 

 
T 

 
USP 

Vânia Gomes Zuin Dr.ª Jesuína Lopes de 
Almeida Pacca 

 
13 

A Inserção da Educação Ambiental na Formação de 
Professores: das Percepções, às Práticas 

 
T 

 
UFSM 

Ediane Machado 
Wollmann 

Dr. Félix Alexandre 
Antunes Soares 

 
14 

A Articulação do Conhecimento Químico com a Problemática 
Ambiental na Formação Inicial de Professores 

 
D 

 
UFSC 

 
Adriana Lopes Leal 

Dr. Carlos Alberto 
Marques 

15 As Representações Sociais de “Química Ambiental”: 
Contribuições para a Formação de Barcharéis e Professores 

de Química 

 
D 

 
USP 

 
Lailton Passos Cortes 

Junior 

 
Dr. ª Carmen Fernandez 
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Dentre os trabalhos encontrados com os descritores da busca, oito são 

voltados à discussão da temática ambiental nos currículos de formação inicial de 

professores de Química: os trabalhos 01, 02, 03, 04, 05, 11, 12 e 14 .  As 

dissertações 02, 04 e 05 descrevem trabalhos que investigaram a inserção das 

questões socioambientais em cursos de licenciatura, entre eles licenciaturas em 

Química, ofertados em três universidades: uma do estado do Paraná, outra do 

estado do Mato Grosso do Sul e uma do estado de Goiás.  As teses 03 e 12 e a 

dissertação 11 são produtos de estudos de caso que objetivaram compreender a 

abordagem da temática ambiental, especificamente, em cursos de licenciatura em 

Química ofertados nas IES em que foram desenvolvidos. 

A dissertação 01 teve como objeto de estudo a investigação da abordagem 

da problemática ambiental em componentes curriculares de Química Ambiental e 

afins de cursos de formação de professores de Química. Constituíram o universo 

amostral da pesquisa doze licenciaturas em Química ofertadas em nove 

universidades estaduais e federais das regiões Sul e Sudeste do Brasil.  

A análise da inserção da temática ambiental em componentes curriculares 

também é o enfoque da dissertação 14, que se orienta pelos princípios da Química 

Verde. Este trabalho objetivou investigar, com base nesta filosofia, como são 

trabalhadas as relações da Química com os problemas ambientais nas disciplinas 

de cursos de Licenciatura em Química de cinco universidades federais dos 

estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.  

Outras duas dissertações, os trabalhos 06 e 07, investigaram a inserção das 

questões ambientais em discussões e pesquisas realizadas no contexto de 

programas de iniciação à docência de licenciaturas em Química em IES públicas 

do Estado de Goiás. Essas pesquisas, entretanto, não objetivaram a discussão da 

EA no âmbito dos componentes curriculares dos cursos.  

Já os trabalhos 08 e 09 pretenderam avaliar as concepções acerca da 

temática ambiental, e suas relações com o percurso educativo, no discurso de 

professores formadores e/ou estudantes de cursos de formação de professores.  

A dissertação 08 investigou os cursos de licenciatura, sendo um deles de Química, 

ofertados em uma universidade federal situada no estado de Minas Gerais. A Tese 

09 centrou sua pesquisa em uma licenciatura em Química da Universidade 

Federal da Bahia. 
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As teses 10 e 13 retratam estudos que buscaram avaliar propostas de 

abordagem das questões socioambientais em conteúdos de Química 

desenvolvidas por licenciandos. A primeira foi realizada com estudantes de uma 

IES particular de São Paulo e a segunda em um curso do IF Farroupilha, no 

Estado do Rio Grande do Sul. 

 O trabalho 15 estuda a inserção da EA no Instituto de Química da USP por 

meio da investigação das representações sociais que estudantes, ingressantes e 

concluintes, dos cursos de bacharelado e de licenciatura Química desta IES têm 

sobre a Química Ambiental e a Educação Ambiental. 

Os dados obtidos neste breve levantamento demonstram que, embora a 

inserção da temática ambiental seja preconizada nos documentos orientadores da 

formação de professores, o campo de pesquisa sobre a ambientalização curricular 

das licenciaturas em Química no Brasil ainda é muito limitado. Se voltarmos nosso 

olhar para essa discussão no âmbito dos Institutos Federais veremos que este 

espaço é ainda mais limitado uma vez que, dentre os quinze trabalhos 

encontrados, somente a dissertação 07 e a tese 13 os tem como lócus de estudo, 

sendo que nenhuma delas objetivou investigar a EA nos currículos dos cursos 

ofertados nessas IES.   

Outro dado que evidencia a carência de pesquisas que tenham como foco a 

discussão ambiental na formação de professores de química refere-se aos 

programas de pós-graduação aos quais estas pesquisas estão vinculadas. Dentre 

os trabalhos encontrados, doze estão vinculados a nove programas de mestrado 

e/ou doutorado ligados à área de Educação da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Em uma consulta ao sítio 

eletrônico da Plataforma Sucupira6 da CAPES, identificamos um total de 190 PPG 

cadastrados na área de Educação, sendo 45 mestrados acadêmicos, 50 

mestrados profissionais, um doutorado acadêmico, 92 programas de mestrado e 

doutorado acadêmico e dois programas de mestrado e doutorado profissional. Ou 

seja, apenas 4,74 % dos PPG em educação produziram pesquisas voltadas à EA 

nos espaços de formação inicial de professores de Química. 

Entendemos que esse levantamento evidencia, mesmo que de forma inicial, 

que a inserção das questões ambientais, da discussão da crise ambiental e 

 
6 https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/index.xhtml 
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mesmo da própria EA nas licenciaturas em Química no Brasil são temas ainda 

pouco explorados no âmbito das pós-graduações no país. As concepções de EA 

na formação do educador químico no âmbito dos IF, objeto de estudo desta 

pesquisa, tem sido um campo ainda mais restrito.  

Outro aspecto que emerge desse levantamento refere-se às publicações em 

forma de artigos sobre EA na formação de professores de Química, que, por 

serem frutos de pesquisas de pós-graduação, também são escassos em termos 

de Brasil, o que denota, ainda mais, a carência de referenciais específicos e 

atualizados para discutir a temática em tela.    

Dada a ausência de investigações neste campo, nossa pesquisa busca 

compreender a abordagem da temática ambiental, as concepções de EA e as 

características da formação do educador químico na perspectiva ambiental 

presentes nos cursos de Licenciatura em Química dos Institutos Federais (IF) no 

país. Justificamos o interesse na formação dos IF considerando que, na última 

década, o número de cursos de Licenciatura em Química ofertados pelos institutos 

saltou de quinze, em 2008, para 85 em 2016 (ALVES, 2016) .Dessa forma, os 

institutos se configuram como responsáveis pela formação de grande número de 

professores de química no país e torna-se importante compreender quais as 

perspectivas formativas, em termos de EA, estão postas para estes cursos 

estruturados no âmbito de instituições de caráter técnico e tecnológico. 

 

1.4. Os Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia (IF): da Criação 

à Formação de Professores 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia foram criados em 

2008, como parte da reformulação da Educação Profissional e Técnica (EPT) no 

país. O histórico da EPT no Brasil tem suas origens em 1906, no governo de Nilo 

Peçanha como presidente do Estado7 do Rio de Janeiro, por meio da publicação 

do decreto 787/1906 que criava cinco escolas profissionalizantes no Estado, 

sendo duas de ensino agrícola e três de ensino manufatureiro. 

 Machado, Pires e Barbosa (2015) apontam que a proposta de criação 

destas escolas teve origem no contexto de preocupação, por parte das elites 

 
7 Termo utilizado à época, para se referir ao cargo político que hoje se denomina como 

Governador. 
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política e econômica, em desenvolver uma proposta de ensino que permitisse 

formar trabalhadores livres de ideologias, sobretudo anarquistas, de “vícios” e 

crimes que então eram atribuídos às classes desafortunadas. 

Em 1909, já presidente da república, Nilo Peçanha nacionaliza o projeto das 

escolas profissionalizantes por meio do decreto 7566/1909. São criadas, neste 

momento, as chamadas Escolas de Aprendizes Artífices, presentes, inicialmente, 

nas capitais das unidades da federação. Estas escolas tinham como objetivo a 

oferta do ensino de ofícios, com vistas a formação de uma classe trabalhadora 

que se compusesse uma força produtiva para o padrão econômico de então.  

Na esteira do processo de industrialização, reflexo da transição, no cenário 

internacional, de um sistema econômico fundado no padrão concorrencial liberal 

para um padrão fordista-keynesiano, as políticas de educação profissionalizante 

se veem voltadas para um ensino de caráter industrial. Tem início, então, uma 

reorganização da rede de educação profissionalizante e técnico que se traduz 

legalmente na lei 378/ 1937, sancionada por Getúlio Vargas, que transformava as 

Escolas de Aprendizes Artífices em Liceus Profissionais.  Essa perspectiva de 

transformação da rede profissionalizante é reafirmada na Constituição de 1937, 

que estabeleceu a Educação Profissional como uma das prioridades do Estado 

(MACHADO, PIRES E BARBOSA, 2015; SOUSA E BERALDO, 2009). 

No contexto da Reforma Capanema foi publicado, em 1942, o decreto 4073 

da presidência da república, que estabeleceu a Lei Orgânica para o Ensino 

Industrial. Entre outras providências, essa lei fundamentou e consolidou a 

organização e o regime do ensino industrial no âmbito do ensino de grau 

secundário. Estabeleceu ainda a criação de várias instituições e parcerias entre 

estas, organizando, assim, uma rede de educação profissional no país. Outro de 

seus efeitos foi o deslocamento do ensino profissionalizante para o Ensino Médio, 

que passava nesse momento a ser organizado em dois ciclos: o ginasial, com 

quatro anos de duração e o colegial, dividido em três anos. O decreto contemplava 

também a transformação dos Liceus Profissionais em Escolas Técnicas Federais 

(ETF). 

Machado, Pires e Barbosa (2015) comentam que essas escolas ofertavam 

uma formação geral, por meio das disciplinas de caráter propedêutico, e uma 

formação específica, pautada por disciplinas técnico-profissionalizantes. Os 

autores apontam ainda que, mesmo no novo cenário destas escolas, continuava 
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a prevalecer o caráter de uma formação profissional como meio de regeneração 

da parcela social economicamente desfavorecida.  

Na década de 1960, atendendo a necessidade criada por uma nova matriz 

tecnológica de base microeletrônica, de uma mão-de-obra especializada, as 

ETF’s, através do decreto 546/1969, passam a ofertar cursos superiores de curta 

duração na área de engenharia de operação. Essa reformulação se segue, ainda 

dentro do contexto da ditadura, com a obrigatoriedade da profissionalização do 2º 

grau, determinada pela Lei nº 5.692, sancionada por Médici em 1972. Essa 

profissionalização se dava por meio da conjunção entre um núcleo comum e um 

diversificado, que compunham o currículo do 2º grau (MACHADO, PIRES e 

BARBOSA, 2015). 

Em 1978, através da publicação da Lei nº 6545, Ernesto Geisel transforma 

as Escolas Técnicas Federais dos estados de Minas Gerais, Paraná e Rio de 

janeiro em Centros Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (CEFET). Tal 

transformação se expande para as demais ETF espalhadas pelos demais entes 

da federação, já no cenário da abertura política, durante o governo de Itamar 

Franco. Essa expansão, concebida à época como “cefetização”, se dá pela 

publicação da lei 8948/1994 que, além dessa transição, contemplava também a 

criação do Conselho Nacional de Educação Tecnológica e do Serviço Nacional de 

Educação Tecnológica. 

Embora já atuassem no Ensino Superior desde a publicação do decreto 

2406/1997 com a oferta de cursos superiores, principalmente na área de 

tecnologia, os CEFET têm sua elevação à categoria de IES garantida apenas em 

2004, através do decreto 5225/2004 que versava a organização do Ensino 

Superior e as avaliações de cursos e instituições.  

Em 29 de dezembro 2008, acompanhando as políticas de expansão da 

educação superior no país, iniciada durante os governos Lula, é sancionada a Lei 

nº 11.892/2008 que criava 38 IF através da transformação de antigos CEFET  

Essa mesma lei assegura a formação da Rede Federal de Educação Profissional 

e Tecnológica (RFEPT) que incluía, além dos IF, a Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR), o CEFET-RJ, o CEFET-MG e as Escolas Técnicas 

Vinculadas a Universidades Federais.   

Bezerra, Machado e Barbosa (2016), comentam que as atribuições 

veiculadas à estas “ novas” instituições almejavam a formação de centros de 
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excelência no ensino em Ciências da Natureza e Matemática, além das ciências 

aplicadas, assim como apoiar das redes de educação básica com a oferta de 

licenciaturas e de cursos de pós-graduação para a formação continuada dos 

docentes pertencentes à essas redes.  

Perante a problemática do déficit de professores de Ciências da Natureza e 

Matemática, a Rede Federal de Educação Tecnológica objetivou oferecer cursos 

de licenciatura nas áreas mais deficitárias, proposta essa que viria a se fortalecer 

com a criação dos IF (SOUSA e BERALDO, 2009). A formação de professores, 

entretanto, marca a trajetória das instituições que compõem essa rede, há mais 

de quatro décadas.  

A oferta de cursos de formação docente no âmbito da rede de educação 

profissionalizante tem suas origens em 1978, quando da transformação das ETF 

dos Estados de Minas Gerais, Paraná e do Rio de Janeiro nos primeiros CEFET. 

Nestas instituições, eram ofertados cursos de licenciaturas plenas para atuação 

no então ensino de segundo grau e para a formação de tecnólogos. Entretanto, 

em 1993, por ocasião do decreto nº 8711, que dá nova redação ao artigo 2º da lei 

6545/1978, essa formação é direcionada unicamente para casos que envolvam a 

formação de professores para o ensino técnico e tecnológico. Dessa maneira, a 

formação de professores no âmbito do CEFET se afasta da esfera do ensino 

propedêutico (LIMA, 2013). A incumbência da formação de professores para a 

educação básica retorna aos CEFET no ano de 2000 e, mediante a aprovação do 

decreto nº 3.462, essa oferta é novamente redirecionada para as disciplinas 

científicas do Ensino Médio.  

 Oito anos depois, essa discussão é retomada na lei 11.892 que cria os IF. 

A lei direciona os institutos para a oferta de cursos de licenciatura e de formação 

pedagógica especial com o objetivo de formar professores para a educação 

básica, conforme o trecho destacado a seguir:   

Art.7º.Observadas as finalidades e características definidas no art. 6o 
desta Lei, são objetivos dos Institutos Federais: 
 
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação 
pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação 
básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a 
educação profissional. (BRASIL, 2008) 
 

A referida lei estabelece o quantitativo mínimo de 20% das vagas nestas 

instituições para os cursos de formação de professores.  
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Art.8º No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, 
em cada exercício, deverá garantir o mínimo de 50% (cinquenta por 
cento) de suas vagas para atender aos objetivos definidos no inciso I do 
caput do art. 7º desta Lei, e o mínimo de 20% (vinte por cento) de suas 
vagas para atender ao previsto na alínea b do inciso VI do caput do 
citado art. 7º. (BRASIL, 2008) 
 

Sousa e Beraldo (2009) argumentam que o desafio da inserção das 

licenciaturas no âmbito dos IF, instituições cujo histórico e legado de experiência 

estão voltados para a formação de profissionais na vertente técnica, pode levar a 

uma crise de identidade destas instituições e dos cursos de licenciatura. As 

autoras enfatizam que a formação de professores, para estes estabelecimentos 

de ensino, ainda se constitui em algo muito novo e que este quadro pode 

comprometer a qualidade da formação e do trabalho docente.  

Em pesquisa realizada no ano de 2012, Lima (2013) utilizou a plataforma e-

mec do governo federal, presente no site oficial do Ministério da Educação, na 

busca de informações sobre quais e quantos cursos de licenciatura eram então 

ofertados pelos IF no país. Como resultado, a autora conseguiu averiguar a 

presença de 329 cursos de formação docente, divididos em 31 diferentes cursos. 

Os dados por ela encontrados demonstram uma maior presença de cursos de 

formação de professores para a educação básica (88%) do que para o ensino 

profissionalizante (12%). Ela atribui esse predomínio à majoritária atenção que os 

cursos de formação de professores em ciências da natureza têm recebido, diante 

da escassez de profissionais desta área. 

Essa mesma pesquisa traz ainda outro dado interessante: o de que quase 

60% dos cursos de licenciatura nos IF são ofertados no turno noturno. A autora 

salienta que esse dado sugere que há uma tendência, para estes cursos, de 

pessoas que já exercem algum tipo de atividade laboral e que, assim, estariam 

impedidas de cursar uma graduação nos turnos diurnos. Outro apontamento é 

para o fato de que até dezembro de 2008, haviam sido criados 103 cursos de 

licenciatura nos Institutos Federais. Nos três anos seguintes à lei 11.892/2008, 

outros 198 foram instituídos. Ela aponta que este dado leva a concluir que houve 

um empenho por parte dos IF em disponibilizar cursos de licenciatura, em respeito 

ao determinado na lei.  

Segundo Lima (2013), o fato destes cursos serem direcionados a 

determinadas áreas do conhecimento, demonstra que há uma clara tendência 
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para as licenciaturas dentro do contexto de inserção dos IF. A autora nos chama 

a atenção também para o fato de que, para longe de uma leitura superficial, a 

oferta de cursos de formação de professores em instituições com vocação para a 

educação técnica e tecnológica se traduz em particularidades que fazem das 

licenciaturas nos IF como um lócus completamente novo, com características de 

formação tecnológica e diferente dos cursos oferecidos em outras IES. 

Dessa maneira, torna-se fundamental compreender as nuances deste novo 

lócus de formação de professores, de que maneira suas propostas formativas 

abarcam questões importantes que envolvem perspectivas críticas, 

posicionamentos transformadores e questionamentos para a área de ensino de 

ciências. Como nossa pesquisa se debruça sobre a investigação das concepções 

de formação do educador químico presente nos PPC dos cursos de Licenciatura 

em Química dos IF, no que tange às perspectivas de EA nesse novo espaço de 

formação de professores, discutiremos no próximo capítulo as diferentes 

correntes do pensamento sobre a EA. 
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2. Relações Sociedade-Natureza na Educação Ambiental: 

Conservacionismo, Pragmatismo e Perspectiva Crítica   

O que nos salta aos olhos quando estudamos as relações entre a sociedade 

e o meio ambiente é que, independente dos diferentes entendimentos da crise 

ambiental que presenciamos, a educação tem sido evidenciada nas mais diversas 

posições políticas e ideológicas como peça fundamental na redução, ou mesmo 

na mitigação, dos processos que dão origem a essa crise e de suas 

consequências (OLIVEIRA e CARVALHO, 2012). Assim, a inserção da discussão 

da temática ambiental nos âmbitos político, econômico e social deu origem ao que 

hoje denominamos Educação Ambiental. 

Como vimos no capítulo anterior, as bases da Educação Ambiental se 

constituíram a partir da compreensão do meio ambiente como limitado e da 

problematização das questões referentes a seu uso. A constituição de seu campo, 

como veremos na discussão que faremos neste capítulo, é marcada por disputas 

entre diversas concepções de Educação, Ambiente e Sociedade que lutam entre 

si para se afirmar e obter reconhecimento como a “mais legítima e verdadeira”, 

buscando a hegemonia dentro do campo, e que deram origem a diferentes 

interpretações do objeto, da função e dos rumos da EA (LIMA, 2011; 

LAYRARGUES e LIMA, 2014). 

Centrando nossa discussão nas concepções de EA que marcaram a história 

de sua institucionalização no cenário nacional, faremos uso da classificação de 

Layrargues e Lima (2014), que distinguem tais concepções em três grandes 

macrotendências: conservacionista, pragmática e crítica, usando-a para dialogar 

com outros autores sobre as diversas correntes que podem ser associadas a 

essas vertentes. 

 

2.1. Os primeiros passos da EA no Brasil: um perfil conservador 

 A formação do campo da EA no Brasil tem como característica a presença 

marcante de uma ênfase conservacionista que exerceu, em um momento inicial, 

total predominância dentro do campo.  Essa concepção, embora tenha sido alvo 

de críticas, e mesmo tendo passado a dividir o campo com outras compreensões 

de EA, ainda se faz presente nas práticas de Educação Ambiental, sobretudo 
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entre os educadores ambientais que não fazem parte do que Layragues e Lima 

(2014) denominam como “núcleo orientador do campo”8. 

Podemos atribuir a predominância inicial desta vertente no campo da EA 

brasileira à forte influência de uma estruturação governamental na perspectiva 

militarizada. Vale lembrar que a EA deu seus primeiros passos no Brasil no âmbito 

de um governo autoritário de caráter tecnocrático e desenvolvimentista na década 

de 1970. 

O conservacionismo consiste em uma concepção de EA que embora 

perceba a urgência da problemática ambiental, a compreende através de uma 

ótica estritamente ecológica que entende o meio ambiente como simples 

natureza, um ente completamente afastado do homem e de qualquer construto 

social.  Sua lógica está centrada na conservação dos recursos, seja no que tange 

à qualidade ou à quantidade destes. Os problemas ambientais seriam, assim, 

frutos da ingenuidade dos indivíduos frente à importância do mundo natural para 

a vida humana, resultantes do desconhecimento do homem sobre questões 

ecológicas, biogeoquímicas e do funcionamento dos ecossistemas (LIMA, 2011; 

GONÇALVES, 2006; LOUREIRO, 2006; SAUVÉ, 2005) 

Identificando a problemática ambiental como fruto de uma “ingenuidade” ou 

do desconhecimento das questões ecológicas e quanto ao trato com a natureza 

por parte dos indivíduos componentes de uma sociedade, a EA de ênfase 

conservacionista se propõe a resolver a problemática associada aos danos 

ambientais conscientizando os seres humanos a mudar seus hábitos na lida com 

a natureza através do ensino de Ecologia, seguindo a premissa de que a simples 

mudança de comportamentos individuais seja a solução para uma crise que se 

constrói no todo. De acordo com Guimarães (2004): 

Desta forma a Educação Ambiental Conservadora tende, refletindo os 
paradigmas da sociedade moderna, a privilegiar ou promover: o aspecto 
cognitivo do processo pedagógico, acreditando que transmitindo o 
conhecimento correto fará com que o indivíduo compreenda a 
problemática ambiental e que isso vá transformar seu comportamento e 
a sociedade; o racionalismo sobre a emoção; sobrepor a teoria à prática; 
o conhecimento desvinculado da realidade; a disciplinaridade frente à 
transversalidade; o individualismo diante da coletividade; o local 
descontextualizado do global; a dimensão tecnicista frente à política; 
entre outros. (GUIMARÃES, 2004, p.27) 

 
8Segundo os autores, este núcleo seria composto pelos educadores ambientais envolvidos 

diretamente na pesquisa, na reflexão e na publicação de trabalhos sobre a EA. 
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Uma das críticas dirigidas a esta vertente se volta justamente a esta lógica 

comportamentalista e ao fato de que as discussões das questões ambientais por 

ela embasadas não associam os impactos gerados no meio ambiente pela ação 

humana ao padrão consumista da ordem social, política e econômica vigente. 

Pelo contrário, concebe tais impactos como “efeitos colaterais” de um processo 

de desenvolvimento econômico inevitável e necessário, compreendido como 

único caminho para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos. Ainda 

segundo essa concepção, a responsabilidade pelos impactos ambientais é 

atribuída a um humano genérico, distribuindo a todos os homens iguais parcelas 

de culpabilidade pelos danos ambientais, como se cada um fosse responsável 

pela produção e consumo desenfreados e pela poluição, em igual proporção. Essa 

ideia é rechaçada por Loureiro (2012) quando este afirma que  

É inaceitável culpar o homem como algo homogêneo, já que o que 
qualifica a ação predatória não é a ação humana abstratamente, mas 
modos específicos de relações sociais que determinam formas de uso e 
apropriação da natureza, pautadas na exploração intensiva do trabalho 
e dos recursos vitais disponibilizados pela natureza (LOUREIRO, 2012, 
p.25).  
 

Ao dividir equitativamente as questões ambientais, o conservacionismo  

demonstra sua omissão ao fato de que a luta ecológica se esbarra nas leis que 

regem o sistema do capital: a acumulação do capital e do lucro e a necessidade 

de conservar a exploração da classe trabalhadora (MANSHOLT e MARCUSE 

et.al, 1973). 

A concepção conservacionista, desconsiderando os recortes sociais que 

caracterizam a sociedade de classes, ignora a distribuição desigual dos agravos 

e dos riscos ambientais, se furtando à necessária denúncia dos conflitos 

socioambientais que permeiam a questão ambiental e das desigualdades sociais 

e de poder que são fruto do sistema capitalista que “sustenta um adequado padrão 

de vida para alguns em detrimento do péssimo padrão de vida para outros” 

(LOUREIRO e LAYRARGUES, 2013, p.56). 

A discussão da crise ambiental fica reduzida, então, a propagação da lógica 

de um falso consenso sobre o modo de vida, que impõe a reprodução do modelo 

social da elite econômica como condição básica para a garantia universal de 

progresso e bem-estar. Naturaliza-se, assim, as relações sociais desiguais e a e 

a sociedade de classes que fundamenta o capitalismo. A EA torna-se instrumento 

da consolidação da hegemonia do projeto social burguês, que através da 
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expropriação do direito da classe dominada aos bens naturais garante a elevação 

exponencial do lucro e a consequente acumulação do capital pela classe 

dominante. Nega, dessa forma, o fato de que a legitimação deste estilo de vida 

legitima também a indigência dos indivíduos componentes da classe 

desfavorecida (LOUREIRO, 2012). 

 Layrargues (2012) argumenta sobre a abordagem conservacionista, 

explicitando que 

O fazer educativo da macrovertente Conservacionista possui um caráter 
potencialmente empobrecedor, que se expressa na adoção de uma 
perspectiva estrita ou majoritariamente ecológica dos problemas 
ambientais, pois como a questão de fundo aqui a enfrentar é a mudança 
da cultura e do paradigma antropocêntrico e cartesiano ao ecocêntrico e 
ecossistêmico, qualifica-se o Ser Humano destituído de qualquer recorte 
social, considera-o exclusivamente na sua condição de espécie 
biológica. Os sujeitos humanos aparecem indistintos, abrigados sob a 
generalização da “humanidade”, igualmente responsável e vítima da 
crise ambiental atual. O problema seria o impacto “antrópico”, do ser 
humano abstrato, sem qualquer relação com as práticas sociais.  
(LAYRARGUES, 2012, p.394) 
 

Abordando a anuência à manutenção do status quo do modelo societário 

vigente, Loureiro (2004) aponta que a EA conservacionista 

[...] está centrada no indivíduo [...] focaliza o ato educativo enquanto 
mudança de comportamentos compatíveis a um determinado padrão 
idealizado de relação corretas com a natureza, reproduzindo o dualismo 
natureza-cultura, com uma tendência a aceitar a ordem estabelecida 
como condição dada, sem crítica às suas origens históricas. O 
importante para esta vertente não é pensar processos educativos que 
associem a mudança pessoal à mudança societária como polos 
indissociáveis na requalificação de nossa inserção na natureza e na 
dialetização entre subjetividade e objetividade (LOUREIRO, 2004, p. 80). 

   

Autores como Lima (2011), Layrargues (2003), Layrargues e Lima (2014) e 

Loureiro (2004) observam que são estas características apolíticas, 

comportamentais, individualistas e conservadoras das relações sociais da EA 

conservacionista que  a tornam funcional ao sistema político e econômico 

vigentes, uma vez que não denuncia o padrão consumista que assegura lucros 

enquanto polui, nem cobra reparação dos agentes causadores da crise ambiental, 

ao mesmo tempo em que ainda é bem vista aos olhos da sociedade. Afinal, como 

aponta Lima (2011) 

[...] é fácil ver que essa que essa tendência conservacionista não sofreria 
grandes resistências. Quem poderia ser contra a salvação dos micos-
leões, dos ursos-panda e das baleias? Quem poderia condenar os 
esforços para melhorar o ar, limpar a água e proteger as matas? (LIMA, 
2011, p.139). 
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 De fato, a homogeneização da responsabilidade da humanidade frente à 

degradação ambiental se encaixa perfeitamente nos interesses da camada social 

hegemônica. Se todos os sujeitos sociais poluem, degeneram e se apropriam da 

natureza na mesma medida, o problema é antrópico e suas raízes se encontram 

na própria essência humana. Assim, como atribuir as causas da crise ambiental 

ao modelo de sociedade capitalista e aos modos de produção e de exploração a 

ele inerentes?  

 Esse perfil despolitizado pode ser atribuído às próprias bases históricas da 

EA conservacionista, que emerge dos trabalhos de biólogos e ecólogos que logo 

cedo enxergaram a gravidade e a urgência dos impactos gerados por um modelo 

industrial desenvolvimentista predatório. Sua origem nas ciências naturais explica, 

então, sua crença na resolução técnica dos problemas ambientais e seu 

afastamento das questões sociais implicadas na problemática ambiental.  

Assim, embora deva se reconhecer a importância destes cientistas como 

vanguarda da denúncia e do despertar da consciência pública para o 

ambientalismo, cabe ressaltar a fragilidade de suas proposições que, dados os 

limites impostos pelo paradigma cartesiano no pensamento científico moderno, 

fragmentado e especialista, não conseguiram associar as questões ambientais às 

suas razões e consequências de ordem social. É essa falha do discurso 

conservacionista que despoja a EA por ele pautada, da necessária crítica à 

sociedade de classes e da compreensão da incompatibilidade do sistema 

capitalista e do padrão de consumo por ele imposto e os limites da natureza. 

Embora a vertente conservacionista traga um aparente consenso em suas 

ideias e concepções sobre meio ambiente e Educação, diversas interpretações de 

suas formas e seus objetivos foram construídas ao longo do tempo. Um esforço 

de leitura e compreensão destas interpretações é realizado por alguns autores. 

Sauvé (2005), fazendo uma cartografia do campo da EA, identifica quinze 

diferentes correntes de EA, a saber: corrente naturalista, corrente 

conservacionista/recursista, corrente resolutiva, corrente sistêmica, corrente 

científica, corrente humanista, a corrente moral/ética, corrente holística, corrente 

biorregionalista, corrente práxica, corrente crítica, corrente feminista, corrente 

etnográfica, corrente da eco-educação e corrente da sustentabilidade. 

Destas, podemos identificar onze que se aliam à vertente conservacionista, 

e que podemos dividir em dois grupos: as correntes naturalista, conservacionista/ 
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recursista, resolutiva, científica, moral/ética, biorregionalista e a eco-educação, 

cujas abordagens da problemática ambiental são focadas integralmente em um 

apelo afetivo à mudança de comportamentos na relação dos indivíduos com o 

mundo natural. São, portanto, correntes de caráter individualista e 

comportamental. E as correntes sistêmica, humanista, holística e etnográfica que, 

embora integrem às suas concepções questões referentes à cultura e às relações 

sociais no bojo da discussão ambiental, ainda mantêm uma forte tendência ao 

conservacionismo. 

Loureiro (2004) classifica as abordagens de EA em EA convencional e EA 

transformadora. Segundo o autor, as propostas de ênfase convencional, que aqui 

compreendemos como alinhadas à vertente conservacionista, focalizam o ato 

educativo na mudança de comportamentos dos sujeitos sociais a um padrão 

correto, de acordo com um paradigma de atitudes desejáveis do contexto social 

vigente. Foca-se, dessa forma, na transformação do comportamento individual 

através da ampliação da consciência do indivíduo acerca dos processos 

ecológicos. É uma perspectiva de EA despolitizada, cujo discurso se faz ausente 

de efeitos práticos na mudança das relações sociais, predominantemente 

desiguais.  

Em sua tese de doutoramento, Layrargues (2003) aborda as concepções de 

EA que permeiam o campo em dois polos: EA convencional e EA crítica. A 

perspectiva convencional, que aqui associaremos à vertente conservacionista, é 

definida pelo autor considerando as diferentes concepções de EA que se dirigem 

à manutenção da ordem social vigente, se associando aos interesses 

conservadores inerentes a essa ordem. Essa perspectiva entende que a crise 

ambiental é fruto da ausência de conhecimento dos sujeitos sociais sobre a 

sistemática ambiental e os limites do mundo natural. Compreende, por 

conseguinte, que a solução par a crise se dará na esfera particular, pela mudança 

dos comportamentos dos indivíduos.  

Tozoni-Reis (2008) aborda as concepções de EA definindo-as em três 

grandes categorias: a natureza, a razão e a história. Compreendemos que as 

abordagens natural e racional se identificam com a vertente conservacionista. A 

abordagem natural compreende que a relação dos seres humanos com o 

ambiente natural é direta, sem mediação cultural ou social. A função da EA, neste 

caso, seria a de adaptar o homem à natureza. Já a abordagem racional 



54 
 

compreende que a razão, difundida pelo saber técnico-científico, se faz mediadora 

na relação entre o homem e o ambiente em que este está inserido. Destarte, a EA 

é concebida como caminho formativo na conscientização para a esgotabilidade 

dos recursos naturais e a necessidade de seu uso consciente, através do ensino 

de Ecologia. 

Morales (2009), ao discutir a formação de uma rede de concepções e de 

disputa de sentidos e a narrativa da EA no discurso de educadores ambientais, 

identifica três correntes que se alinham ao que a autora chama de “tendência mais 

tradicional”: concepção conservacionista, concepção naturalista e concepção 

resolutiva. Compreendemos a tendência tradicional como a vertente 

conservadora, uma vez que, ainda segundo a autora, as correntes que se 

agrupam nesta vertente “são marcadas por um método empírico-analítico, 

baseado no objetivismo e no interesse técnico-instrumental” (MORALES, 2009, 

p.169). 

Sorrentino (1997; 2005) identifica quatro grandes correntes de EA: 

conservacionista, ao ar livre, gestão ambiental e economia ecológica. Analisando 

as características destas, observamos que duas delas se assemelham às 

características da vertente conservacionista. O autor denota que a corrente 

conservacionista “organiza-se em torno da preocupação de conservar recursos 

naturais intocados, protegendo a flora e a fauna do contato humano e da 

degradação” (SORRENTINO,1997, p.3), enquanto a corrente ao ar livre defende 

“as caminhadas ecológicas, o ecoturismo e o autoconhecimento em contato com 

a natureza” (SORRENTINO, 1997, p.4) como elementos para a sensibilização dos 

indivíduos para a preservação do mundo natural. 

Carvalho (2002), discutindo a diferenciação das concepções de EA dentro 

do campo, reconhece que este se divide em duas grandes correntes centrais: a 

EA comportamental e a EA popular. Consideramos que a EA comportamental 

guarda elementos com a vertente conservacionista, uma vez que esta perspectiva 

entende que a educação, enquanto agente de difusão dos conhecimentos sobre 

os sistemas ecológicos, é capaz de induzir a mudança de hábitos por parte dos 

seres humanos em sua relação com a natureza. Desta forma caberia a EA “tomar 

para si, como meta principal, o desafio das mudanças de comportamento em 

relação ao meio ambiente” (CARVALHO, 2002, p.46) 
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Lima (2002; 2011; 2018) descreve duas matrizes político-culturais das quais, 

segundo o autor, emanam toda a diversidade de visões e práticas de EA no país: 

a EA conservadora e a EA emancipatória. O objetivo da matriz conservadora seria 

a conservação do padrão socioeconômico e político dominante, estando ligada ao 

ideal de um Estado Neoliberal e à lógica de mercado. Realizando uma leitura 

comportamentalista da crise ambiental, esta matriz adota uma postura apolítica 

frente às questões ambientais e compreende o mundo natural e o social como 

entes completamente apartados. 

 

2.2. A crítica ao conservacionismo: dos embates à formação de uma EA 

Crítica 

Durante o desenvolvimento histórico do campo da EA no Brasil, as 

fragilidades e limitações das concepções conservacionistas de EA fomentaram 

críticas a esta abordagem. Dentre essas críticas, a maioria proveniente das 

ciências humanas e sociais, destaca-se a tentativa de inserção de questões de 

ordem política e social ao discurso da EA.  

A politização deste campo surge da crítica a uma EA de caráter biologizante 

que reduzia a problemática ambiental às questões de uma natureza entendida 

como apartada do homem e das questões socioculturais inerentes a ele. Contribui 

para a politização da questão ambiental a ação de movimentos sociais e de 

Organizações Não-Governamentais (ONG) de esquerda que, preocupados com 

uma prática pedagógica alienante, desejavam uma EA articulada aos movimentos 

de participação social e a democracia (CARVALHO, 1991). 

Carvalho (2008) observa que, no Brasil, o cenário de preparo e da realização 

da Conferência Rio-92 se fez palco para a efervescência deste movimento de 

renovação da EA por meio da constatação da necessidade de se associar as 

dimensões sociais e políticas ao seu discurso e sua prática.  

Esse movimento de politização criou um ambiente favorável ao surgimento 

de uma nova interpretação da EA, denominada EA crítica, política ou 

socioambiental. Em linhas gerais, essa nova vertente se configura voltada à 

compreensão e denúncia das relações de poder dentro do modelo 

socioeconômico em que a sociedade se vê inserida e na maneira como essas 

relações influenciam nas relações dos indivíduos com o meio ambiente e no uso 

dos recursos naturais (LIMA, 2011).   
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 Assim, a EA crítica surge de uma contraposição às práticas de manutenção 

do status quo social da EA de caráter conservacionista. É necessário pontuar, 

portanto, que a essa nova vertente não nasce como uma evolução conceitual ou 

metodológica de uma EA que outrora se fizera conservadora, mas que, na 

verdade, se levanta como elemento de embate à preponderância de uma 

concepção apolítica que dominou o campo desde seus primórdios (GUIMARÃES, 

2016; LAYRARGUES, 2018). 

Centrando a discussão das questões ambientais em uma perspectiva 

socioambiental, a vertente da EA Crítica entende o meio ambiente como o 

conjunto das inter-relações que se estabelecem entre o mundo natural e o mundo 

construído (CARVALHO, 2002). Essa compreensão implica entender a 

problemática ambiental não em um sentido estritamente ecológico, mas em seus 

diferentes aspectos: geográficos, sociais, históricos, biológicos.  

Afastando-se de uma prática educativa despolitizada, a EA Crítica assume a 

luta por uma nova relação entre os seres humanos e o meio ambiente que, 

baseada na ideia de justiça ambiental, entende que todos os cidadãos têm direito 

a um ambiente limpo e saudável, se contrapondo ao padrão consumista vigente e 

buscando promover a distribuição dos bens ambientais de forma justa, solidária e 

que caminhe rumo à uma coletividade sustentável. (CARVALHO, 2002; 

LAYRAGUES, 2018).  

Pautada pela defesa de uma justiça ambiental, essa vertente se caracteriza 

como embate à expropriação das classes sociais mais vulneráveis do acesso 

igualitário aos recursos naturais e ao direito a condições dignas de trabalho e 

moradia e a uma vida saudável. Toma como caminho para tanto a denúncia da 

distribuição desigual dos riscos ambientais, que subjugam de forma 

desproporcional a elite socioeconômica e os indivíduos menos favorecidos. 

Evidencia ainda os processos de exploração da classe trabalhadora e os 

mecanismos de desigualdade social como condição para o uso dos bens naturais 

e públicos por interesses particulares de acumulação do capital, e como esses 

são os reais responsáveis pela crise ambiental que vivenciamos.  

Defendendo a ideia de que essa nova cultura ambiental só pode ser 

construída em conjunto com a superação do modelo capitalista, a EA Crítica 

aponta que a resolução da crise ambiental não se daria, portanto, pela promoção 

de reformas setoriais. Se daria sim através de uma ampla renovação 
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pluridimensional que fosse capaz de romper com o capitalismo e, 

consequentemente, de promover uma transformação na Ciência, nas instituições, 

nas relações sócio-políticas e nos valores éticos e culturais (LAYRARGUES e 

LIMA, 2014; LOUREIRO, 2007; LAYRARGUES e LOUREIRO, 2013). 

A prática pedagógica centrada nessa vertente volta-se para a formação de 

uma cidadania ecológica que permita ao educando se enxergar como elemento 

em uma estrutura socioeconômica que é carregada de uma ideologia dominante 

que expressa seus interesses na forma de expectativas e exigências de padrões 

de comportamentos. Implica também compreender que as relações de agravo 

observadas entre os indivíduos de uma sociedade e o meio ambiente não é fruto, 

como concebem as concepções conservacionistas, da ausência de conhecimento 

ou de empatia em relação à natureza, mas sim das condições impostas pela 

realidade em um dado momento histórico. 

Lima (2011) denota que essa EA, de perfil político, propõe uma educação 

que problematize as relações da sociedade e entre essa sociedade e o meio 

ambiente, entendendo a crise ambiental como fruto das relações de dominação e 

de exploração do povo e do meio ambiente por parte de determinados grupos 

sociais subsidiados pelos modos de organização societária de ordem capitalista. 

O papel da Educação estaria então centrado na tomada de consciência, pelo 

educando, de seus direitos sociais e ambientais e da necessidade da organização 

da massa para a defesa destes.  

Segundo Loureiro e Layrargues (2013), a EA crítica assume o papel da 

inclusão do debate, e da compreensão, das condições político-ideológicas dos 

mecanismos de reprodução social e de que a mediação da relação homem-

natureza se dá no âmbito das relações sociais, culturais e de classes. Ainda 

segundo os autores, dentro desta perspectiva “não é possível compreender os 

problemas ambientais dos conflitos sociais, afinal a crise ambiental não expressa 

problemas na natureza, mas problemas que se manifestam na natureza” 

(LOUREIRO e LAYRARGUES, 2013, p.68). 

Assim, contrapondo-se à reprodução das condições dadas pelo padrão 

social vigente, a EA Crítica aborda um fazer educacional que instrumentalize 

educadores e educandos, enquanto sujeitos sociais em formação, para intervir na 

realidade posta de forma política e questionadora e que objetive a suplantação 

deste modelo socioeconômico. Essa pedagogia busca, por conseguinte, se 
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afastar de atos pedagógicos reprodutivistas e legitimadores das relações de poder 

existentes, buscando 

promover ambientes educativos de mobilização desses processos de 
intervenção sobre a realidade e seus problemas socioambientais, para 
que possamos nestes ambientes superar as armadilhas paradigmáticas 
e propiciar um processo educativo, em que nesse exercício, estejamos, 
educandos e educadores, nos formando e contribuindo, pelo exercício 
de uma cidadania ativa, na transformação da grave crise socioambiental 
que vivenciamos todos (GUIMARÃES, 2004, p.30). 
 

As diversas críticas ao conservacionismo e a contraposição da vertente 

crítica às suas formulações fizeram da EA Crítica uma pedagogia multifacetada, 

cujos múltiplos objetivos criaram, na visão dos autores que a ela se associam, a 

necessidade de sua reclassificação e de mudanças em sua identificação de 

acordo com suas escolhas éticas e políticas. 

Retomando a análise de Sauvé (2005), notamos que a autora identifica três 

correntes de EA que se alinham, de formas distintas, à vertente crítica: a práxica, 

a crítica social e a feminista. A corrente práxica dá ênfase à reflexão na prática e 

pela prática. Nesta, a formação da consciência ambiental se estrutura a partir da 

ação do indivíduo na transformação do meio (social ou natural). A EA crítica social 

está associada à análise das questões sociais que formam a base da realidade e 

da problemática ambiental. Essa corrente questiona os argumentos, os valores, 

as intenções e as ações dos agentes protagonistas de uma sociedade na relação 

com o meio ambiente. Não se trata, no entanto, de uma crítica estéril. De sua 

formulação surgem projetos de ação transformadora, de emancipação e de 

libertação das alienações.  

A corrente feminista herda da crítica social a denúncia às relações de poder 

nas questões que envolvem o meio ambiente, agregando a esta crítica a 

dominação que os homens ainda exercem sobre o gênero feminino defendendo 

que esta pauta se integre às discussões das formas de governo, de produção e 

consumo. A relação com as questões ambientais estaria, então, na ideia de que 

se a EA busca o reestabelecimento das relações harmônicas entre a espécie 

humana e a natureza, ela seria indissociável de um projeto social que vise 

reconstruir a harmonia nas relações entre a própria espécie, mais 

especificamente, entre homens e mulheres.  

Carvalho (2002), distinguindo as práticas pedagógicas no campo da 

Educação Ambiental, denomina a EA de perfil político como EA popular. 
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Carregando valores libertários, democráticos e de solidariedade entre os sujeitos, 

segundo a autora, esta vertente se traduz na reflexão e no ato pedagógico que 

acarretam a transformação da relação entre sujeito e natureza por meio 

transformação da sociedade. Essa mudança se realizaria pela Educação 

concebida e implementada como ato político que promove a construção da 

cidadania pela formação de sujeitos históricos e sociais.  

Tozoni-Reis (2008) aborda a vertente histórica como a interpretação da EA 

que se firma na compreensão de que as relações entre indivíduos e meio 

ambiente são dadas pelas relações que os próprios indivíduos mantêm entre si 

em sociedade ao longo da história. A EA é aqui compreendida como meio pelo 

qual se busca a justiça socioambiental, combatendo a alienação dos sujeitos 

sociais, a dominação e a espoliação da natureza.  

Outra corrente que guarda características semelhantes ao que 

consideramos como vertente crítica é a EA da gestão ambiental, definida por 

Sorrentino (1997; 2005) como a concepção que, por seu grande viés político, se 

aproxima de movimentos sociais, sendo crítica ao caráter predatório do sistema 

capitalista. Esta corrente defende a cidadania ativa dos indivíduos em formação 

nas políticas ambientais e na resolução da problemática associada ao meio 

ambiente. 

A matriz emancipatória discutida por Lima (2002) carrega posições políticas 

que buscam a transformação do status quo da sociedade. Alinhando-se aos 

movimentos sociais e à ideia de um Estado de forte participação social, a EA 

emancipatória aborda a defesa das liberdades humanas e do direito a um 

ambiente saudável. Seu objetivo é a mudança dos valores inerentes às 

instituições sociais, incluindo os associados à relação homem-natureza, por meio 

da politização das questões ambientais. 

Morales (2009) denota que, nos últimos anos, tem permeado o campo da EA 

uma tendência que à qual denomina de crítico-reflexiva. Entendemos que tal 

corrente se associa à vertente crítica uma vez que a autora a define como uma 

abordagem crítica, práxica e emancipatória que tem como base a “aprendizagem, 

na ação pela ação e para a ação, estando a reflexão integrada nesse processo” 

(MORALES, 2009, P.170). Nessa perspectiva a EA é compreendida como 

atividade social transformadora, que importa a reflexão dos indivíduos no mundo 

e sobre o mundo para então transformá-lo. 
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Associamos também a esta vertente a concepção de EA definida por 

Layrargues (2003;2018) como crítica. Orientada à transformação social, a EA 

crítica tem como base a atuação na esfera política, concebendo a crise ambiental 

como fruto da espoliação dos recursos naturais pelos grupos sociais dominantes. 

Atua na denúncia de que determinados grupos, socialmente vulneráveis, estão 

mais expostos à degradação ambiental que outros, alertando para o fato de que 

os riscos ambientais não são democráticos. Aponta também que a 

responsabilidade pelos impactos ambientais gerados pela ação humana não pode 

ser distribuída em igualdade, uma vez que o potencial predatório dos indivíduos 

de maior poder aquisitivo supera o dos menos economicamente menos 

favorecidos. 

A EA definida por Loureiro (2004) como Transformadora entende a 

Educação como processo permanente de transformação da sociedade e da 

realidade de vida dos sujeitos nela inseridos e a Educação Ambiental, mais 

especificamente, como meio de politização da problemática ambiental por meio 

do qual os indivíduos, socialmente organizados, transformam a realidade. A EA 

transformadora reconhece as diferentes relações construídas com a natureza por 

parte dos distintos grupos sociais, definidas segundo os lugares ocupados por 

estes na sociedade. Seu ato pedagógico é compreendido como ação política para 

promover processos emancipatórios do cidadão em formação, visando a 

construção de um Estado de forte participação social e de exercício integral da 

cidadania, incluída aí a justiça ambiental. 

 

2.3. Uma repaginação do conservacionismo: a vertente pragmática 

Layrargues e Lima (2014) abordam uma terceira vertente em que se 

inscrevem as concepções de EA: a vertente pragmática. Os autores a enxergam 

como um outro momento da perspectiva conservacionista, que soube se adaptar 

às mudanças políticas e de mercado levadas a cabo pela hegemonia neoliberal 

que se impôs sobre o mundo a partir da década de 80.  

Sendo fundamentada nas de ideias de uma economia sustentável e no forte 

apelo ao ambientalismo de resultados, surgidas sobretudo durante os anos 90, 

essa vertente se caracteriza pela operação de mudanças superficiais e 

comportamentais dentro de limites estabelecidos pela lógica de mercado que, 
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frente à nova dinâmica social, necessitava de transformações “cosméticas” na sua 

relação com o meio ambiente (LAYRARGUES e LIMA, 2014). 

Assim como a vertente da qual deriva, o pragmatismo ambiental entende o 

meio ambiente como um ente apartado dos componentes humanos e sociais. 

Com base nessa concepção naturalista reduz a crise ambiental ao esgotamento 

dos recursos naturais, enquanto defende o combate ao desperdício através de 

ações como a reciclagem do lixo urbano, economia de água e de energia. Sua 

dinâmica discursiva se traduz em um mecanismo de correção das fragilidades dos 

sistemas produtivo e consumista por meio da mudança de comportamento dos 

indivíduos. 

Sua ênfase na manipulação de reformas setoriais que não abrangem o todo 

da problemática ambiental também é absorvida da vertente conservacionista, da 

qual herda ainda a posição omissa quanto à relação entre a crise ambiental, 

degradação ambiental, distribuição desigual das vantagens obtidas e da 

responsabilidade pelas mazelas causadas pela apropriação dos bens naturais. 

Nesse sentido, Silva e Campina (2011) argumentam que 

A ênfase é na mudança de comportamento individual por meio da 
quantidade de informações e de normas ditadas por leis e por projetos 
governamentais, que são apresentados como soluções prontas. Embora 
haja o discurso da cidadania e sejam apresentadas questões sociais 
como parte do debate ambiental, os conflitos oriundos dessa relação 
ainda não aparecem ou aparecem na forma de um falso consenso. 
(SILVA E CAMPINA, 2011, p.33) 
 

Como bem aponta Lima (2011), a vertente pragmática consiste apenas em 

uma feição modernizada do conservacionismo, que, como este, visa garantir a 

reprodução, a manutenção e a rentabilidade do sistema político e socioeconômico 

atual, agora sob a visão romântica do “gerenciamento racional dos recursos 

naturais” (LIMA, 2011, p.172) 

O pragmatismo na EA se traduz, assim, como um mecanismo de correção 

de imperfeições dentro da estrutura social vigente sem, contudo, questionar a 

ordem socioeconômica que governa essa sociedade. Atendendo à lógica de 

mercado, essa tendência defende pautas como a da economia de energia e de 

água, da reciclagem e do consumo sustentável, viabilizando a manutenção do 

modelo consumista que serve ao capital (LOUREIRO; LAYRARGUES, 2013). 

Sua proposta pedagógica se centra na busca por atitudes práticas, efetivas 

e bem-sucedidas em um curto espaço de tempo, exigidas pela urgência da crise 
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ambiental. Assim, embora aborde conceitos como cidadania e perspectiva social, 

seu foco está em uma pedagogia de resultados que não aborda uma proposta de 

formação pela reflexão. Seu interesse é a mudança de comportamentos 

individuais, um agir pragmático, no qual a teoria assume importância secundária 

(BATALHA et al., 2013).  

Imbuída da lógica de mercado, ao qual se vincula e a cujos interesses 

atende, a concepção pragmática descaracteriza a natureza política da EA. Sua 

pedagogia passa a se caracterizar, então, por uma perspectiva domesticadora. O 

educando é levado a se compreender enquanto agente da transformação do 

modo de consumo. Cabe a ele, como cidadão em formação, a operação de 

mudanças em seu comportamento e na sua relação individual com o meio 

ambiente. É esse direcionamento que, por se associar a manutenção do modelo 

societário capitalista, favorece os interesses da classe dominante. Ao direcionar o 

indivíduo para a “conscientização ecológica”, centra sua preocupação em 

questões como o descarte do lixo por ele produzido, com a reciclagem e com o 

consumo sustentável, mas o coloca em condição de alienamento em relação à 

lógica predatória do modo de produção capitalista (LAYRARGUES, 2018). 

A vertente pragmática se expressa principalmente na proposta de 

substituição da Educação Ambiental por uma Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável, detalhada na Década da Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável, lançada pela UNESCO após a Conferência de Johanesburgo em 

2002. As críticas e essa proposição se traduzem basicamente  no questionamento 

das contradições e da ambiguidade da proposta de uma educação com uma 

atividade-fim (Desenvolvimento Sustentável), na resistência ao esvaziamento do 

perfil democrático e de libertação humana, características históricas da Educação 

Ambiental, à motivação desenvolvimentista e neoliberal e à ausência de 

participação dos educadores ambientais na formulação da proposta 

(LAYRARGUES e LIMA, 2014). 

Outras correntes, não tão centrais, também se aliam à vertente pragmática. 

É o caso da EA para a Economia Ecológica (SORRENTINO, 1997) e da EA para 

a Sustentabilidade (SAUVÉ, 2005). Ambas as concepções se alinham à lógica de 

mercado, carregando a defesa do uso racional dos recursos ambientais, 

ausentando-se da discussão das questões sociais e econômicas e sua relação 

com a problemática ambiental. 
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Na figura 1 trazemos uma compilação das ideias sobre as macrovertentes 

de EA produzidas pelos referenciais teóricos a que nos associamos, e de suas 

principais correntes.   
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Figura 1. Síntese das macrovertências de EA, suas ideias e principais correntes 

 
Fonte: o pesquisador
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Em nossa pesquisa entendemos a crise ambiental como fruto da 

apropriação desigual dos bens naturais, decorrente do modelo socioeconômico 

hegemônico que determina como padrão a produção e o consumo predatórios e 

que gera impactos no mundo natural que, em sua relação com o mundo 

construído, se traduz em miséria e degradação social. Assumimos, portanto, 

uma compreensão de EA embasada na perspectiva Crítica, entendendo a EA 

como ato político de formação e uma cidadania ambiental e de tomada de 

consciência, pelo educando, das relações de poder, políticas, econômicas e 

sociais dentro da estrutura social vigente e sua conexão com a problemática 

ambiental. Argumentamos, por conseguinte, que essa pedagogia deve estar 

centrada no desvelamento dos reais responsáveis pelo colapso das relações 

entre a sociedade e a natureza, na luta por uma justiça socioambiental, na defesa 

do direito de acesso aos recursos naturais, de um meio ambiente limpo e 

saudável e de qualidade de vida para todos (LAYRARGUES, 2003, 2018; 

LAYRARGUES e LIMA, 2014; LOUREIRO, 2004; LOUREIRO E LAYRARGUES, 

2013; CARVALHO, 2002). 

Tendo abordado as principais macrotendências, discutiremos agora, a 

partir de nossa compreensão de EA, a formação de professores no olhar de uma 

perspectiva de EA crítica. 

 

2.4. Formação de professores para uma EA Crítica: o necessário 

afastamento de um olhar ingênuo 

Assimilando a crise socioambiental como produto das relações de um 

sistema socioeconômico de caráter predatório, entendemos que qualquer 

iniciativa de EA deve se embasar, a partir de uma perspectiva histórica, na 

reflexão dos condicionantes naturais e sociais de uma sociedade pautada pelo 

capital (TEIXEIRA e TOZONI-REIS, 2013). Para a incorporação desta dimensão 

da EA na escola, Oliveira e Carvalho (2012) apontam que o envolvimento do 

professor é o primeiro passo a ser dado, mas que para estar envolvido nesta 

perspectiva, ele precisa antes estar devidamente formado.  

Assim, concordamos com Teixeira e Tozoni-Reis (2013) quando estes 

apontam que, sendo a EA uma ação política que não pode ser neutra uma vez 

que é praticada por sujeitos sociais, culturais políticos e históricos,  a formação 

dos educadores ambientais deve ser pautada pela compreensão destes como 

agentes mediadores na formação de indivíduos sujeitos plenos e emancipados 
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que, por meio da construção de uma relação equilibrada com o meio ambiente, 

sejam sujeitos politicamente ativos na estruturação de uma sociedade 

ambientalmente mais justa, igualitária e sustentável.  

Emergem, dessa forma, questionamentos acerca da inserção da EA na 

formação de professores. Autores como Layrargues (2002), Teixeira e Tozoni-

Reis (2013) e Domigues, Kunz e Araújo (2011) argumentam que a lógica de 

burocratização, conteudista e de fragmentação que tem sido imposta na 

formação docente tem contribuído para a desprofissionalização da carreira, 

trazendo consequências para a EA. Segundo estes autores, esse modelo 

formativo, fruto de uma visão mercantilista de Educação, perpetrada por 

concepções neoliberais, desconsidera todo o conhecimento produzido nas 

pesquisas em EA e compreende a formação de educadores ambientais como 

simples desenvolvimento de competências técnicas que permitam a este 

profissional realizar a disseminação de um saber já pré-estabelecido. 

Esse paradigma educacional tem sido naturalizado, sendo observado nas 

práticas de EA no âmbito das escolas onde facilmente se nota que, na maioria 

das vezes, o papel do educador ambiental tem se reduzido à função mecanicista 

de apresentador de um saber cuja mediação fica a cargo de recursos didáticos, 

como manuais ou o próprio livro didático (TOZONI-REIS, TEIXEIRA e MAIA 

(2011). 

É interessante perceber a dicotomia entre essa abordagem técnico-

instrumental que tem permeado os cursos de formação docente, que expropria 

o professor do conhecimento e do domínio de sua prática pedagógica, e as 

concepções preconizadas no discurso oficial por documentos como a Política 

Nacional de Educação Ambiental, os Parâmetros Curriculares Nacionais e as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Ambiental (DNEA). Para além de questões 

importantes como a indicação de uma EA interdisciplinar, não-reducionista das 

relações políticas e socioeconômicas inerentes às questões ambientais e da 

própria concepção de meio ambiente, indicadas como essenciais principalmente 

na PNEA e nos PCN, há também o contraste entre as práticas na formação de 

professores e o texto das DNEA que sinaliza para uma formação crítica que 

fortaleça a postura ética e política no papel docente.  

Essa ausência de criticidade na formação de professores resulta na 

abordagem de uma postura inocente na ação e na postura do educador 

ambiental em relação aos recursos didáticos, levando ao que que Gouvêa (2006) 
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denomina como dispedagogia ambiental. Este conceito pode ser entendido 

como “carência de um projeto educacional que enfatize a importância dos 

aspectos político, social, cultural, teórico e prático da educação na construção 

da complexidade ambiental” (GOUVÊA, 2006, p.168)  

A dispedagogia ambiental faz o professor acreditar que se ele 
desenvolve atividades pontuais e desvinculadas da realidade 
sociocultural (hortas, jardins, seleção de lixo, aproveitamento de 
matérias recicláveis) em algumas aulas, principalmente na Semana do 
Meio Ambiente, ele já estará trabalhando educação ambiental e 
“fazendo a sua parte”, como “manda o figurino”. (GOUVÊA, 2006, 
p.168) 
 

A autora chama a atenção, ainda, para o fato de que essa dispedagogia 

ambiental descaracteriza a EA enquanto processo contínuo de fomento de 

atitudes críticas e éticas por parte dos indivíduos, fazendo com que ela se torne 

reprodutora acrítica das práticas de consumismo e de posturas socioambientais 

de acordo com o padrão dominante e instrumento de docilização, perdendo seu 

caráter político e questionador (GOUVÊA, 2006). 

Afirmando a EA como prática social voltada para a construção de condições 

sociais e individuais para o enfretamento da crise socioambiental que se impõe, 

nos posicionamos em contraposição a esse modelo formativo reducionista, 

concebendo a ideia de que para uma EA que deve se fazer crítica, torna-se 

necessário repensar e discutir a formação docente para a superação da 

dicotomia do saber-fazer.  

Entendemos que o sobrepujamento deste modelo formativo perpassa pela 

discussão do papel do professor no âmbito da escola, e da própria função desta 

enquanto meio de reprodução e de legitimação da cultura dominante e das 

desigualdades sociais do quadro sociológico em que esta se encontra inserida. 

A escola, a atividade escolar e, consequentemente, a EA desenvolvida nesta, só 

podem ser entendidas quando associadas ao sistema de classes que 

fundamenta o capitalismo (BOURDIEU, 1992; 2003). 

A sociologia da Educação proposta por Bourdieu nos traz a compreensão 

da instituição escolar como uma instância que não é neutra. A escola, longe de 

propagar uma forma de conhecimento e uma cultura superiores, como dissimula, 

na verdade se configura como elemento de reprodução e de legitimação da 

classe dominante e da cultura por ela imposta (BOURDIEU, 1992; 2003).  

Para Bourdieu, ao propagar a bagagem cultural ali desenvolvida como uma 

cultura neutra, a escola legitima socialmente a cultura imposta como a única 
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válida. Isto induziria aos membros da classe dominada a reconhecer a cultura 

dominante como natural e superior.  

Assim, mesmo o currículo e os conteúdos escolares nele presentes seriam 

elegidos de acordo com seu valor para a classe dominante (BOURDIEU,1992; 

2003). Compreendemos, a partir daí, que a EA desenvolvida no âmbito escolar 

não se furta a essa lógica de reprodução e legitimação. Se o processo de 

reprodução social levado à cabo pela escola legitima a cultura proveniente da 

elite socioeconômica, naturaliza-se então a lógica do consumismo, do modo de 

vida e de produção capitalista predatórios.  

Esse processo espolia, assim, a EA de seu caráter crítico e de luta contra-

hegemônica e da denúncia das desigualdades sociais, que são causa e efeito 

dos agravos ambientais e da crise ambiental que vivenciamos. A EA é então 

limitada à lógica de dominação que perpassa o próprio ambiente escolar, e se 

coloca a serviço desta. Se, segundo Bourdieu, a escola não é neutra, a EA nela 

construída tampouco o será. É, na verdade, alinhada ao aparelho ideológico do 

Estado que, por sua vez, reproduz a lógica hegemônica de sociedade, de 

ambiente, de sustentabilidade e de educação da classe dominante.   

Nesse sentido, é importante propiciar ao educador químico condições de 

pensar e problematizar a dinâmica da escola pública e de sua ação enquanto 

mediador do processo de inserção da EA nesse contexto. Compreendemos, por 

conseguinte, que 

o processo formativo de professores no campo da educação ambiental 
tem que proporcionar condições para que o educador ambiental pense 
sobre a complexidade de sua profissão e das condições de exploração 
de seu trabalho educativo para que não apenas execute tarefas ou se 
adapte às condições que são impostas ou colocadas por currículos que 
reproduzem a organização manufatureira e técnico-instrumental do 
trabalho educativo na escola pública. (TEXEIRA e TOZONI-REIS, 
2013, p.13). 
 

Dessa forma, em consonância com os pressupostos da PNEA e das DNEA, 

e associados a EA Crítica, defendemos que a formação de professores, no que 

tange a EA, precisa se dar de forma interdisciplinar, permeando as matrizes dos 

cursos de licenciatura em uma perspectiva integradora da problemática 

socioambiental que possibilite o entrelaçamento entre as questões de matriz 

ecológica, biogeoquímica, sociais, políticas, econômicas e de justiça 

socioambiental.  
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A partir de tais pressupostos, no tópico a seguir apresentaremos nosso 

contexto de investigação, que relaciona a EA e a formação de professores de 

Química nos Institutos Federais. 

 

2.5. A Formação de professores de Química nos IF: que educação 

ambiental se pretende construir? 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia se constituem, 

em instituições de origem e tradição técnica e tecnológica que, durante seu 

processo histórico de construção e afirmação enquanto Instituições de Ensino 

Superior (IES), se transformaram em centros de formação de professores, em 

especial de professores das áreas da Ciências Exatas e da Natureza.  

Dado o seu perfil técnico e tecnológico, e enquanto instituições que não 

possuem um legado tão forte no que tange à formação de professores, como as 

universidades federais, entendemos que se torna importante investigar de que 

maneira as propostas dos cursos de licenciatura ofertadas nos IF abarcam 

questões importantes que perspectivas críticas e emancipadoras no âmbito do 

ensino de ciências.  

Dentre essas questões que precisam ser pesquisadas, na perspectiva de 

se discutir as licenciaturas, nesse relativamente novo lócus de formação de 

professores, está a formação de educadores químicos no que tange à questão 

ambiental. Isso posto, a pergunta de pesquisa que baliza nossa investigação 

centra-se no questionamento: quais concepções de meio ambiente, de educação 

ambiental, de educador ambiental, de trabalho docente e qual abordagem das 

questões relativas à crise socioambiental que vivenciamos, seus motivos e 

consequências, estão delineadas nos PPC dos cursos de formação de 

professores de Química nos IF? 

Para responder esse questionamento, nossa pesquisa direciona-se à 

análise dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) das licenciaturas em Química 

dos IF espalhados pelo país, focando o olhar para os recortes dos documentos 

que tratam da EA, como ementas, projetos, perfil do professor, dentre outros 

elementos que compõem os PPC. 

Assim, apresentaremos no capítulo a seguir os percursos metodológicos 

percorridos, desde a coleta dos PPC nos sítios eletrônicos das instituições que 

ofertam os cursos objetos dessa pesquisa até a análise das ementas segundo a 

perspectiva da Análise Textual Discursiva (ATD).  
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3. “Tempestades de luz” sobre os PPC de Licenciatura em Química dos IF: 

o Desvelar da Pesquisa em seus Elementos Metodológicos 

Esse trabalho se configura como uma pesquisa de caráter qualitativo do 

tipo análise documental. A pesquisa qualitativa é entendida por Ludke e André 

(1986) como aquela que possui o ambiente natural como sua fonte de dados e 

o pesquisador como seu instrumento-chave. Nela, a preocupação está centrada 

muito mais no processo que no produto obtido pela extração dos dados, focando 

o significado social destes. Os dados são descritivos e não meramente 

quantitativos e o pesquisador é compreendido como integrante do universo da 

pesquisa, não podendo assumir uma falsa posição de neutralidade.    

A análise documental é o tipo de pesquisa que pretende produzir ou 

reelaborar os conhecimentos descritos em documentos, criando novas formas 

de compreender o fenômeno estudado. A análise documental procura centrar 

seu estudo em documentos que ainda não foram submetidos à processos 

analíticos, ou seja, busca as fontes primárias da informação desejada (SÁ-

SILVA, ALMEIDA e GUINDANI, 2009).  

Nossa pesquisa teve como fonte de informações os Projetos Pedagógicos 

de Curso (PPC) dos cursos de Licenciatura em Química ofertados nos IF em 

todos os estados brasileiros. O método de análise destes documentos foi o da 

Análise Textual Discursiva (ATD). Nesse capítulo descreveremos o trajeto 

metodológico seguido, desde a coleta dos PPC até o uso da ATD no processo 

analítico. 

 

3.1. A Plataforma E-MEC e a busca pelos PPC dos cursos 

O primeiro passo no trajeto dessa pesquisa foi a coleta dos PPC dos cursos 

de Licenciatura em Química ofertados pelos IF. Com o intuito de entender as 

instituições, os campus e as localidades em que esses cursos são oferecidos, 

procedeu-se a busca dessas informações no portal E-MEC9 do Ministério da 

Educação (MEC). Esse sítio eletrônico armazena dados sobre instituições e 

cursos, de graduação e pós-graduação, universitários presentes no território 

brasileiro. Segundo a plataforma, até o momento dessa pesquisa, 96 cursos de 

licenciatura em Química eram ofertados em IF no país. 

 
9 http://emec.mec.gov.br/ 
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Obtidas as informações sobre os cursos, na tentativa de obter acesso a 

seus respectivos PPC, foram visitados os sítios eletrônicos dos IF e dos campus 

que os ofertavam. Essa trajetória resultou em um total de 78 PPC de 

Licenciaturas em Química ofertadas por IF nas cinco regiões do país que 

passaram a fazer parte do corpus10 dessa pesquisa. A distribuição destes cursos 

é apresentada na Figura 2 e a listagem no Quadro 2. 

 

Figura 2: Quantitativo de cursos de Licenciatura em Química ofertados pelos IF 
por estado brasileiro 

 

 

Fonte: o pesquisador

 
10 Segundo Moraes e Galiazzi (2011) o corpus de uma análise textual se constitui do conjunto de 

documentos que serão objetos da análise e que, sendo a fonte de informações da pesquisa, 
necessitam de uma seleção e delimitação rigorosas. 
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Quadro 2: lista dos cursos cujos PPC foram levantados 

Fonte: o pesquisador

 
11,12 O campus Urutaí do Instituto Federal Goiano oferece dois cursos de Licenciatura em Química: no turno matutino1 e no turno noturno1, com grades e cargas 

horárias distintas 

Número Estado Instituição Campus Número Estado Instituição Campus Número Estado Instituição Campus 

1 AL IFAL Maceió 28 MA IFMA Caxias 55 RJ IFFluminense Cabo Frio 

2 AP IFAP Macapá 29 MA IFMA São Luís 56 RJ IFFluminense Campos dos 
Goytacazes 

3 BA IFBA Porto Seguro 30 MG IFNMG Salinas 57 RJ IFRJ Duque de Caxias 

4  BA IFBA Vitória da 
Conquista 

31 MG IFSEMG Barbacena 58 RJ IFRJ Nilópolis 

5 BA IFbaiano Guanambi 32 PB IFSEMG Pouso Alegre 59 RN IFRN Apodi 

6 BA IFbaiano Catu 33 IFMT IFPB Uberaba 60 RN IFRN Currais Novos 

7 CE IFCE Iguatu 34 MS IFMS Coxim 61 RN IFRN Pau dos Ferros 

8 CE IFCE Icarati 35 MS IFMT Confresa 62 RO IFRO Guarajá-Mirin 

9 CE IFCE Maracanaú 36 MT IFMT Primavera do 
Leste 

62 RO IFRO Jí-Paraná 

10 CE IFCE Ubajara  37 PA IFPA Belém 64 RS IFFarroupilha Alegrete 

11 CE IFCE Camocim 38 PB IFPB João Pessoa 65 RS IFFarroupilha São Vicente do Sul 

12 CE IFCE Quixadá 39 PB IFPB Sousa 66 RS IFFarroupilha Panambi 

13 DF IFB Brasília 40 PE IFPE Barreiros 67 RS IFRGS Feliz 

14 ES IFES Vila Velha 41 PE IFPE Ipojuca 68 SC IFcatarinense Araquari 

15 ES IFES Aracruz 42 PE IFPE Vitória de 
Santo Antão 

69 SE IFS Aracajú 

16 GO IFG Anápolis 43 PE IFsertão Floresta 70 SP IFSP Barretos 

17 GO IFG Inhumas 44 PE IFsertão Ouricuri 71 SP IFSP Capivari 

18 GO IFG Itumbiara 45 PE IFsertão Petrolina 72 SP IFSP Catanduva 

19 GO IFG Luziânia 46 PI IFPI Picos 73 SP IFSP Matão 

20 GO IFgoiano Ceres 47 PI IFPI Cocal 74 SP IFSP São João da Boa 
Vista 

21 GO IFgoiano Iporá 48 PR IFPR Cascavel 75 SP IFSP São José dos 
Campos 

22 GO IFgoiano Morrinhos 49 PR IFPR Irati 76 SP IFSP São Paulo 

23 GO IFgoiano Rio Verde 50 PR IFPR Jacarezinho 77 SP IFSP Sertãozinho 

24 GO IFgoiano Urutaí11 51 PR IFPR Palmas 78 SP IFSP Suzano 

25 GO IFgoiano Urutaí12 52 PR IFPR Paranavaí     

26 GO IFMA Açailândia 53 PR IFPR Pitanga     

27 GO IFMA Bacabal 54 PR IFPR Umuarama     
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Podemos observar que, embora alguns entes da federação não estejam 

contemplados no corpus da pesquisa, seja porque não são ofertados cursos de 

licenciatura em Química nos IF destes ou por que não obtivemos acesso ao PPC 

de cursos existentes nestes, 21 dos 26 estados, além do Distrito Federal, estão 

dentro da análise, representando todas as cinco regiões do país. Considerando, 

portanto, que nosso universo representa bem o todo, procedemos com a análise 

dos PPC, tendo como método analítico a Análise Textual Discursiva (ATD) que 

discutiremos a seguir. 

 

3.2. A Análise Textual Discursiva (ATD): investigando a EA nos PPC das 

Licenciaturas em Química dos IF 

Segundo Moraes e Galiazzi (2011), podemos entender a Análise Textual 

Discursiva (ATD) como um processo auto-organizado de construção de novos 

entendimentos que parte de uma reconstrução textual. Os documentos que 

envolvem o corpus podem se tratar de materiais produzidos para análise que se 

pretende realizar, como no caso de transcrição de entrevistas ou notas de 

observação, ou de documentos pré-existentes, como documentos oficiais, leis, 

entre outros.  

A ATD sempre parte do pressuposto de que não existe uma leitura única e 

objetiva para um texto e que as diferentes formas de pensar e teorizar permitem 

múltiplas intepretações para um mesmo escrito. Propõe-se, assim, a descrever 

e a interpretar alguns dos sentidos que a leitura de um conjunto de textos 

(corpus) pode suscitar. Compreende-se, dessa forma, que a ATD, como todo 

ciclo de análise textual, é um exercício de produzir e expressar sentidos. 

A perspectiva da ATD proposta por Moraes e Galiazzi (2011) contempla 

três etapas: a desmontagem ou fragmentação dos textos, denominada de 

unitarização; o estabelecimento de relações entre os elementos unitarizados na 

primeira etapa, etapa compreendida como categorização; e, por último, a 

captação do novo emergente, que se trata da construção de uma nova 

compreensão da totalidade do corpus com base nas combinação dos elementos 

observados e construídos nas etapas anteriores. 

A unitarização é a primeira etapa de uma ATD. Constitui-se como processo 

de desmontagem, ou de desintegração, dos textos componentes do corpus. 

Pode ser entendida como o focalizar do olhar nos detalhes e nas partes 
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componentes que carregam o sentido do texto. Ocorre através da sua 

fragmentação e destaque de partes que são consideradas esclarecedoras do 

todo. Através dessa desmontagem surgem as unidades de análise, frutos da 

identificação e da codificação dos fragmentos destacados. Essa identificação 

deve se dar em função de um sentido que seja pertinente à proposta da pesquisa 

(Moraes e Galiazzi, 2011). 

Cabe ressaltar que as unidades de análise não devem ser compreendidas 

como dados imediatamente expostos pelo texto. São, na verdade, construções 

dadas pela interpretação do pesquisador, de acordo com a sua compreensão do 

fenômeno estudado e que exigem profundo envolvimento deste com o corpus. 

Esse é um processo que deve conduzir a uma desorganização do conjunto 

ordenado dos textos, desordem essa que permite a construção de uma nova 

ordem, ou seja, uma nova interpretação para o todo.  

A segunda etapa, a categorização, se dá por meio da comparação entre as 

unidades de análise, na busca de elementos semelhantes entre elas. Leva então 

à construção gradativa das categorias, que são formadas por conjuntos de 

elementos próximos enxergados entre as unidades de análise. As categorias são 

entendidas como partes na organização do novo emergente, uma vez que será 

a partir delas que se dará a estruturação das novas interpretações do texto 

original.  

Moraes e Galiazzi (2011) denotam que a formação das categorias de 

análise pode se dar através de quatro métodos, quais sejam: método dedutivo, 

método indutivo, método dedutivo-indutivo e método intuitivo. No método 

dedutivo as categorias são dadas a priori, a partir das teorias que embasam o 

pesquisador. São entendidas então como “caixas” em que serão depositados os 

fragmentos desmontados dos textos. Ou seja, as categorias são criadas mesmo 

antes da análise dos textos. De outra perspectiva, o método indutivo, 

compreende a formação das categorias por meio das unidades de análise 

destacadas do corpus. São entendidas como “categorias emergentes”, já que 

sua construção se dá no contraste entre as unidades de análise e na busca dos 

elementos semelhantes entre estas. 

Os autores também apontam como possível um misto entre os métodos 

dedutivo e indutivo, que daria origem ao que se poderia chamar de método 

dedutivo-indutivo. Neste formato, algumas categorias seriam dadas a priori, 
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enquanto outras surgiriam no decorrer da análise. Esse método é entendido 

como um construto reflexivo, uma vez que as transformações gradativas que se 

dariam no conjunto de categorias e se traduziriam em uma evolução das 

categorias a priori.  

Um quarto método seria intuitivo. Neste, parte-se da superação de uma 

racionalidade linear, trazendo-se a ideia de que as categorias podem ser 

construídas e terem sentido a partir do fenômeno como um todo. Elas seriam 

dadas através das intuições repentinas, ou insights, do pesquisados com base 

na intensa impregnação deste com o corpus.  

Seja qual for o método escolhido, as categorias precisam ser validadas com 

respaldo nos objetivos da pesquisa e do pesquisador. Isto se dá quando estas 

propiciam uma nova compreensão do fenômeno estudado. Para tanto, o 

conjunto das categorias precisa ser entendido e construído com base nas teorias 

que o sustentam.  

O relacionamento entre as categorias e a construção de argumentos em 

relação a elas, dá origem aos metatextos que serão componentes na captação 

do novo emergente. Esta terceira etapa se estrutura mediante a descrição e a 

interpretação das categorias que representam um modo de teorização sobre os 

fenômenos estudados. Esse é um processo de explicitação de significados e de 

novas compreensões do texto original. Pode se configura por meio da construção 

de metatextos parciais sobre cada categoria, que darão origem ao todo, ou seja, 

ao novo emergente. Moraes e Galiazzi (2011) utilizam a metáfora de 

“tempestade de luz” para se referir ao objetivo da ATD, que se concretiza nesta 

terceira etapa: a emersão de uma nova compreensão do todo, de novos 

significados e de uma nova ordem por meio de outra organização da desordem 

construída.  

É importante frisar que os metatextos e, por conseguinte o novo emergente 

captados, não devem ser entendidos como modos de expressar algo já existente 

no texto. São a ampliação da compreensão dos fenômenos investigados, 

tornando compreensível o que antes não o era.  A construção dos argumentos 

em relação às categorias, que darão sustento a esse novo entendimento, deve 

ser ancorada na realidade empírica, que pode ser concretizada pelo “encaixe” 

de excertos dos textos analisados (MORAES; GALIAZZI, 2011). 
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Para a unitarização dos textos, decidimos realçar os trechos nos 

documentos, disponibilizados em formato PDF, com cores distintas. As unidades 

de análise são representadas cada qual por sua cor, como demonstra o quadro 

3. Exemplos são demonstrados nas figuras 3 e 4, a seguir. 

 

Figura 3: Desmontagem de um PPC em uma unidade de análise (unidade em 
destaque: perfil esperado do egresso em relação temática ambiental) 

 

Fonte: o pesquisador 
 

Figura 4: Desmontagem de um PPC em uma unidade de análise (unidade em 
destaque: objetivos do curso que envolvem a temática ambiental) 

 
Fonte: o pesquisador 

 
Quadro 3: Unidades de análise e suas respectivas cores de destaque 

Cor Unidade de análise 

 

 

 

Objetivos do curso que envolvem a temática ambiental 

 

 

 

Perfil esperado do egresso em relação temática ambiental 

 

 

 

Abordagem da EA no ementário de disciplinas de EA 

 

 

 

Papel da EA na formação do educador químico 

 

 

 
Abordagem da questão ambiental nas habilidades e competências a serem 

desenvolvidas pelo egresso 

 

 

 

Abordagem da EA no ementário de disciplinas de Química Ambiental 

Fonte: o pesquisador 
 



74 
 

Em nossa pesquisa, optamos pelo método dedutivo-indutivo, levantando 

duas categorias a priori, tendo como base nosso referencial teórico: concepção 

de EA nos PPC (1) e perfil do educador químico para a EA presente nos PPC 

(2). As unidades de análise objetivos do curso que envolvem a temática 

ambiental, abordagem da EA no ementário de disciplinas de EA, papel da EA na 

formação do educador químico e abordagem da EA no ementário de disciplinas 

de Química Ambiental compõem a categoria 1. As unidades perfil esperado do 

egresso em relação temática ambiental, abordagem da questão ambiental nas 

habilidades e competências esperadas para o egresso se entrelaçam na 

formação da nossa segunda categoria. 

Na categoria 1 buscaremos, através da desmontagem dos textos nas 

unidades de análise que se atêm aos objetivos para a formação EA e aos 

conteúdos programáticos, entender a compreensão de EA (conservacionista, 

pragmática ou crítica) presente nesses documentos analisados. A categoria 2 

investiga o perfil de educador químico no que tange ao desenvolvimento da EA, 

que se pretende formar nos cursos analisados.  

O metatexto construído a partir da interpretação dos resultados 

relacionados às categorias 1 e 2, com base em nossos referenciais teóricos, e 

que estruturará a captação do novo emergente é apresentado no capítulo a 

seguir. 
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4. Da Desmontagem dos PPC à Captação do Novo Emergente: Nossa 

Leitura do Mundo 

 

4.1. Concepções de EA presentes nos PPC  

No estudo dos 78 PPC que constituem o corpus dessa pesquisa, no que 

concerne a esta categoria, nos atentamos a duas unidades de análise: objetivos 

para a formação em EA e conteúdos programáticos nas ementas de disciplinas 

que abordam a EA. A desmontagem dos textos nas referidas unidades nos levou 

a observar que 37 deles carregam uma concepção Conservacionista de EA, 

enquanto 21 a entendem dentro de uma perspectiva Pragmática e apenas 3 sob 

uma ótica Crítica. Outros 17 destes documentos não trazem uma abordagem 

sobre objetivos ou concepções de EA. Esse quantitativo é demonstrado de forma 

gráfica na figura 5. 

 

Figura 5: quantitativo de PPC quanto às concepções de EA observadas 

 

Fonte: o pesquisador 

 

A distribuição dos PPC analisados conforme a categorização realizada é 

apresentada no Quadro 4. 

Quantitativo de PPC nas diferentes concepões de EA

Conservacionista Pragmática Crítica Não abordam
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Quadro 4: PPC analisados e suas respectivas concepções de EA 

PPC Concepção de 

 EA 

PPC Concepção de 

EA 

PPC Concepção de 

EA 

PPC Concepção de 

EA 

PPC Concepção de 

EA 

01 Não aborda 19 Conservacionista 37 Pragmática 55 Conservacionista 73 Pragmática 

02 Conservacionista 20 Pragmática 38 Pragmática 56 Conservacionista 74 Conservacionista 

03 Conservacionista 21 Não aborda 39 Conservacionista 57 Não aborda 75 Pragmática 

04 Conservacionista 22 Conservacionista 40 Conservacionista 58 Não aborda 76 Conservacionista 

05 Conservacionista 23 Conservacionista 41 Não aborda 59 Pragmática 77 Pragmática 

06 Conservacionista 24 Conservacionista 42 Pragmática 60 Pragmática 78 Pragmática 

07 Crítica 25 Conservacionista 43 Não aborda 61 Pragmática    

08 Crítica 26 Conservacionista 44 Não aborda 62 Conservacionista   

09 Conservacionista 27 Conservacionista 45 Conservacionista 63 Não aborda   

10 Conservacionista 28 Não aborda 46 Pragmática 64 Pragmática   

11 Conservacionista 29 Conservacionista 47 Pragmática 65 Não aborda   

12 Conservacionista 30 Pragmática 48 Conservacionista 66 Não aborda   

13 Conservacionista 31 Conservacionista 49 Não aborda 67 Não aborda   

14 Conservacionista 32 Conservacionista 50 Não aborda 68 Não aborda   

15 Conservacionista 33 Conservacionista 51 Pragmática 69 Não aborda   

16 Conservacionista 34 Pragmática 52 Conservacionista 70 Conservacionista   

17 Crítica 35 Pragmática 53 Pragmática 71 Conservacionista   

18 Não aborda 36 Pragmática 54 Pragmática 72 Conservacionista   

Fonte: o pesquisador
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4.1.1. A Predominância de uma EA de Caráter Conservacionista 

Os PPC 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 29, 31, 32, 33, 39, 40, 45, 48, 52, 55, 56, 62, 64, 70, 71, 72, 74 e 76, 

embora abordem a relação do ensino de Química e o respeito ao meio ambiente, 

ora entrevendo essa discussão em disciplinas de EA, ora diluindo-o entre as 

disciplinas de cunho específico e pedagógico, expressam esse vínculo dentro de 

um viés comportamentalista de transformação individual, como se a simples 

mudança nas atitudes dos sujeitos bastasse para a mitigação do cenário de crise 

socioambiental que vivenciamos.  

Ao utilizarmos a expressão “diluindo-o”, no parágrafo anterior, buscamos 

salientar outro aspecto observado durante a desmontagem dos textos citados. 

Embora atendendo à ambientalização do currículo, disposto na PNEA e nas 

DCNA, a inserção destas questões vai na contramão de uma proposta que 

deveria ser de caráter interdisciplinar. A percepção que a análise dos PPC 

supracitados nos traz é de que a inserção da temática ambiental nesses cursos 

se alinha a um viés conservacionista em que toma espaço a concepção 

fragmentada da discussão, com cada área da ciência Química limitando seu 

campo de atuação em EA à sua própria prática.  

Essa forma de tratamento da EA explicita uma compreensão de que a soma 

das atitudes das partes é suficiente para a mitigação da crise ambiental. O que 

se observa nestes textos é a incorporação de discussões voltadas à mudança 

de comportamento dos sujeitos dentro de questões específicas das disciplinas, 

inexistindo pontes de diálogo entre essas. Afasta-se, assim, da construção de 

uma EA de caráter realmente interdisciplinar. Essa “diluição” parece muito mais 

pretender atender à legislação vigente do que estruturar uma EA que dê conta 

de assegurar ao educador em formação uma visão global da problemática 

ambiental.   

É válido observar também que, embora haja em todos os documentos 

analisados até o momento, menções à formação de uma cidadania baseada em 

direitos humanos, na ética política e social e em ideias de justiça ambiental, à 

exceção dos PPC 01, 07, 08, 17, 36 e 72, essas demandas não são relacionadas 

à problemática ambiental. Neste último, nos chama atenção, sobretudo, a 

compreensão do exercício da cidadania e da consciência ambiental como 

“atitudes, competências e ações para a conservação do meio ambiente” (PPC 
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72, 2017), corroborando, assim, a ênfase conservacionista de EA que 

observamos nessa análise.   

Entendemos que esse contraste demarca o cunho conservador da EA que 

se materializa nestes PPC, que embora incorporem o discurso de uma formação 

cidadã em momento algum a associa às questões referentes ao meio ambiente 

e à crise ambiental. A ênfase na sensibilização do cidadão para um contato 

íntimo com a natureza, com vistas à atuação deste na preservação e 

manutenção do meio ambiente saudável são características do objetivo 

instrumentalista da concepção conservacionista de EA.  

Excertos de alguns destes textos são demonstrados no Quadro 5, em que 

evidenciamos o aspecto conservador das propostas de EA definidas nesses 

PPC por meio das contradições observadas entre os objetivos definidos para a 

formação docente e os objetivos para a educação ambiental. Neles, esse 

contrassenso se faz presente na relação entre os objetivos para formação 

docente, que abordam questões como justiça social, direito à vida, bem-estar 

social e formação de uma consciência crítica, e os objetivos para a EA, que se 

limitam à discussão da preservação da natureza. 
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Quadro 5: Exemplos da contradição entre objetivos de formação docente e 
objetivos para a EA nos PPC de ênfase conservacionista 

Fonte: o pesquisador          
 
 
 
 
 
 

 

PPC Objetivos para a formação docente Objetivos para a EA 

14 “atuar com ética e compromisso com vistas 
à construção de uma sociedade justa, 
equânime, igualitária.”  

“aproximação com o universo 
prático no que é concernente à 
instrumentação dos alunos para 
as atividades relacionadas ao 
meio ambiente e a ecologia.” 

19 “Exercício da cidadania, respeitando o 
direito à vida e ao bem-estar dos cidadãos. 
Assumir conscientemente a tarefa 
educativa cumprindo o papel social de 
preparar os(as) alunos(as) para o exercício 
consciente da cidadania.” 

“conscientizá-lo para que seja 
um educador da comunidade na 
preservação do meio ambiente 
ecologicamente saudável.” 

21 Assumir conscientemente a tarefa 
educativa, cumprindo o papel social de 
preparar os alunos para o 
exercício consciente da cidadania; 

Não aborda 

28 “Contribuir para a formação do cidadão, 
pautando a sua ação nos princípios 
estéticos, políticos, sociais e éticos;” 

Não aborda 

32 “é formar profissionais [...] com 
excepcional fundamentação pedagógica, 
generalista, aptos a intervir de maneira 
eficaz no processo educacional através de 
uma formação sólida norteada pelos 
princípios fundamentais das ciências puras 
e aplicadas aliadas ao respeito ao meio 
ambiente com o intuito de promover a 
melhoria da qualidade de vida do 
educando através da educação educando 
através da educação.” 

“conscientização do seu papel 
enquanto cidadão e futuro 
profissional como agente que 
promove a melhoria e 
preservação do meio em que 
vivemos usando o 
conhecimento para preservar a 
vida e o planeta.” 

52 “Propiciar ao estudante uma formação 
teórico-prática no ensino de Química, que 
permita o desenvolvimento de uma visão 
crítica e uma intervenção adequada em 
distintos campos de atividade profissional” 

“Conscientizar o estudante dos 
problemas mundiais referentes 
à natureza e estimulá-lo a 
adquirir um senso de 
preservação da vida e do meio 
ambiente;” 

55 “Formar profissionais conscientes, 
competentes, com formação (sólida base) 
técnico-científica, comprometidos com a 
construção de uma sociedade mais justa.” 

“Formar profissionais abertos ao 
diálogo, à diversidade e a 
preservação do meio-ambiente.” 

71 “formação de cidadãos conscientes, 
críticos e com responsabilidade social, 
econômica e ambiental.” 

“Compreender o conceito de 
meio ambiente, no âmbito da 
preservação e da 
sustentabilidade;” 
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   Tecemos aqui uma crítica à perspectiva de formação docente, observada 

nestes documentos orientadores, em que se propõe a formação de um 

profissional crítico, construtivo e socialmente engajado, mas que esvazia o fazer 

pedagógico do questionamento das condições sociais e do modelo econômico 

vigente que nos levam à crise socioambiental. O respeito ao direito à vida, o 

exercício consciente da cidadania, a ética e a responsabilidade social não 

perpassam pela defesa do ambiente em que estamos inseridos e que nos 

construímos como seres humanos e como sociedade?  

Tais perspectivas não são contraditórias, são, inclusive, complementares, 

conforme nos reforçam Silva-Sánchez (1999) e Guimarães (2016) quando nos 

lembram que a compreensão do direito a um ambiente saudável define novas 

regras de reciprocidade e de responsabilidade na relação entre sociedade e meio 

ambiente, implicando a necessidade de construção de uma nova cidadania, 

definida pela luta e pela prática política.  

Entretanto, esse enlace é ignorado nestes PPC. Por exemplo, a alusão no 

PPC 19 a um intuito de formação docente para a atuação na construção de uma 

sociedade justa e igualitária contrasta com os objetivos definidos para a EA. 

Neles, a ação do futuro educador se restringe a “instrumentação dos alunos para 

as atividades relacionadas ao meio ambiente e a ecologia” (PPC 19, 2010). 

Nessa perspectiva, define-se então que a luta por justiça e igualdade social não 

atravessa, portanto, a busca pelo direito a um meio ambiente saudável. A EA se 

desliga da dinâmica social e se limita ao ensino da Ecologia e de boas maneiras 

no trato com a natureza.  

Outro ponto notório nestes documentos é a compreensão do 

desenvolvimento técnico, tecnológico e econômico como via de mão única para 

um salto na qualidade de vida dos sujeitos. A prática da EA se vê, assim, voltada 

para a superação dos entraves ao progresso econômico, representados pela 

ausência de conhecimento dos sujeitos sociais sobre a natureza e à preservação 

desta. Isso se coaduna à visão conservacionista, definida por Lima (2011), 

Loureiro (2006) e Sauvé (2005), como a concepção de EA que concebe a 

problemática ambiental de uma perspectiva unicamente ecológica, entendendo 

o meio ambiente como natureza, o que se afasta do questionamento das razões 

socioeconômicas e das consequências sociais da crise ambiental.  
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É o conjunto destas características observadas, que constrói uma visão 

cosmética, ingênua, despolitizada e instrumental dos objetivos da EA, que nos 

leva a entender a concepção dos PPC 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 39, 40, 45, 48, 52, 55, 56, 62, 

64, 70, 71, 72, 74 e 76 como conservacionistas.  

Embora sejam omissos quanto aos objetivos da formação de educadores 

ambientais e não assumam de forma imediata sua compreensão de EA, outros 

17 documentos componentes do corpus dessa pesquisa também imprimem em 

seus textos uma perspectiva conservacionista. 

A desmontagem dos PPC 01, 18, 21, 28, 41, 43, 44, 49, 50, 57, 58, 63, 65, 

66, 67, 68 e 69 demonstra que, nestes textos, não há abordagem dos objetivos 

para a formação em EA. Embora esses PPC indiquem uma formação docente 

voltada para questões de cunho social, essas não se encontram vinculadas à 

problemática ambiental.  

Na desmontagem destes documentos não se observa, em oito deles, 

alusão à EA. No corpo desses documentos não há referências à essa temática, 

nem às suas relações com a formação em Química e à atuação docente. É 

ausente, também, a proposição de disciplinas que proponham abordagem de 

EA.   

Outros oito documentos normatizam a inserção da EA em uma única 

disciplina, que nos PPC 01, 57, 65, 66, 67 e 68 não se tratam de componentes 

curriculares específicos de EA. Os PPC 01, 57, 65, 67 e 68, que trazem ementa 

destas disciplinas, vinculam a discussão das questões ambientais de forma 

reducionista, apenas como um dos temas a serem abordados na disciplina. A 

EA surge em meio aos temas de Ecologia, de Geologia e da discussão da gestão 

ambiental, de fontes energéticas renováveis e do tratamento de resíduos, 

conforme vemos nos trechos destacados nas figuras 5, 6, 7, 8 e 9 a seguir. 
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Figura 6: Programa Curricular da disciplina de Química e EA do PPC 01 

 

Fonte: Trecho retirado do Projeto Pedagógico de Curso de IES componente do 
universo de análise 

 

Figura 7: Programa Curricular da disciplina de Ciências Ambientais do PPC 57 

 
Fonte: Trecho retirado do Projeto Pedagógico de Curso de IES componente do 

universo de análise 
 

Figura 8: Programa Curricular da disciplina de Gestão Ambiental do PPC 65 

 
Fonte: Trecho retirado do Projeto Pedagógico de Curso de IES componente do 

universo de análise 
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Figura 9: Programa Curricular da disciplina de Química Ambiental do PPC 67 

 
Fonte: Trecho retirado do Projeto Pedagógico de Curso de IES componente do 

universo de análise 
 

Figura 10: Programa Curricular da disciplina de Química Ambiental do PPC 68 

 

Fonte: Trecho retirado do Projeto Pedagógico de Curso de IES componente do 
universo de análise 

 

Apesar de não abordarem objetivos para a EA, o que se observa pelas 

ementas destas disciplinas é a aproximação com temas relacionados 

unicamente aos impactos gerados pelo mau uso, ou pelo descarte inadequado 

de dejetos relativos à ação antrópica, afastando a discussão das questões de 

cunho político relativas à problemática ambiental, como crítica ao modelo 

socioeconômico e ao padrão consumista e predatório vigentes.  

Os PPC 44, 63 e 66 são os únicos dentre os PPC supracitados, que 

dedicam um componente curricular específico à EA. Entretanto, em ambos os 

casos essa oferta se dá na forma de uma disciplina optativa que não possui 

ementa planejada nem aborda objetivos para a EA. O Quadro 6 traz a relação 

destes PPC e a presença ou ausência de disciplinas de EA.  
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Quadro 6: Componentes curriculares de EA 

Fonte: o pesquisador 

 

O que se nota nestes PPC, seja na forma de ausência de inserção da EA 

ou de uma não demarcação de objetivos para esta, é a ausência da relação entre 

os conteúdos de Química, a problemática ambiental e as questões sociais 

inerentes à esta.  Esses documentos se tornam, assim, omissos no tratamento 

socioambiental na formação docente. Em acordo com a perspectiva crítica da 

EA, na qual embasamos nossa análise, entendemos que essa negligência se dá 

no contexto de uma compreensão que aparta os problemas relativos ao meio 

ambiente da prática social, entre elas o ato docente. Esse olhar nos leva a 

entender que esses PPC, embora não o evidenciem de forma imediata, 

carregam em seu bojo uma concepção conservacionista de EA.  

Nossa leitura é referenciada por autores, como Lima (2011), Loureiro 

(2006) e Gonçalves (2006), que tecem a crítica à perspectiva conservacionista a 

partir da qual entendemos que essa vertente se caracteriza por uma  

problemática ambiental esvaziada de questões sociais, como fruto da falta de 

compreensão dos sistemas biológicos por parte dos indivíduos. Desta feita, a EA 

se resumiria ao ensino de Ecologia, sendo entendida a sua discussão no âmbito 

da formação do docente como desnecessária.  

No tópico a seguir, discutiremos os PPC cuja abordagem se estrutura a 

partir da ênfase pragmática da EA.  

 

 

 

PPC Componente 
curricular 

PPC Componente 

curricular 

PPC Componente 

curricular 

PPC Componente 

curricular 

01 QUÍMICA E 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

41 Não possui 50 Não possui 65 GESTÃO 
AMBIENTAL 

18 Não possui 43 Não possui 57 CIÊNCIAS 
AMBIENTAIS 

66 EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

E 
CIDADANIA 

21 Não possui 44 EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

58 Não possui 67 QUÍMICA 
AMBIENTAL 

28 Não possui 49 Não possui 63 Educação 
Ambiental 

68 QUÍMICA 
AMBIENTAL 
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4.1.2. O Desenvolvimento Sustentável em voga: os PPC de ênfase 

Pragmática  

A desmontagem dos PPC objetos deste estudo, nos leva observar que 21 

deles abordam a EA dentro de uma perspectiva pragmática. O que se nota 

nesses documentos é a presença de forte apelo a conceitos como Consumo 

Sustentável e Desenvolvimento Sustentável. Em consonância com estes 

pressupostos, os documentos aqui discutidos desenvolvem discussões que, 

embora no plano aparente, pareçam se dedicar à transformação social, a 

assimilam na forma de mudanças de cunho comportamentalista, individual e 

setorial.  

A perspectiva pragmática é caracterizada, segundo Layrargues e Lima 

(2014) e Silva e Campina (2011), como a concepção de EA que traz como 

discurso a efetivação de mudanças setoriais na correção de fragilidades dos 

sistemas de produção e de consumo através da mudança de comportamento 

dos indivíduos neles inseridos. Sua visão é, portanto, cosmética e de operação 

de mudanças dentro dos limites permitidos pelo modelo socioeconômico 

corrente, ausente da pretensão de concretizar o rompimento com este.  

Alguns excertos sobre os objetivos da EA nestes PPC, encontrados no 

corpo do texto ou nas ementas de disciplinas que fazem abordagem da EA, e 

que trazem indícios de uma compreensão pragmática dela são transcritos no 

quadro 7. 
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Quadro 7: Objetivos da formação em EA nos PPC de ênfase pragmática 

PPC Objetivos para a EA PPC Objetivos para a EA PPC Objetivos para a EA 

20 (Formar um profissional que deverá...) 
“Comprometer-se com a preservação do 
meio ambiente considerando as 
necessidades do desenvolvimento da 
espécie humana” 

36 “desenvolver a compreensão integrada do 
meio ambiente para fomentar novas práticas 
sociais e de produção e consumo; [...]; 
estimular a cooperação entre as diversas 
regiões do País, em diferentes formas de 
arranjos territoriais, visando à construção de 
uma sociedade ambientalmente justa e 
sustentável [...]. 

47 “Compreender o desenvolvimento 
sustentável na perspectiva das 
dimensões econômica, social, 
ambiental e cultural;” 

30 “Abordagem ambiental: recursos 
naturais, geração e tratamento de 
resíduos e consumo consciente de 
produtos industrializados.” 

37 “Interagir com as modernas abordagens e 
princípios do desenvolvimento sustentável 
relacionando o saber pedagógico com o 
saber químico;” 

51 “Favorecer uma formação holística 
que permita ao licenciado 
compreender a presença e as 
influências da ciência Química nos 
diversos âmbitos, com destaque no 
âmbito tecnológico e ambiental e suas 
potencialidades para um 
desenvolvimento socioambiental 
sustentável” 

34 “Formar educadores em nível superior 
da área de Química, com habilidade, 
hábitos e atitudes pautados na ética, no 
desenvolvimento sustentável, no 
respeito à diversidade e equidade 
social” 

38 “Despertar no acadêmico do curso de 
Licenciatura em Química, valores éticos e de 
formação da cidadania, que os levem a 
compreender e usar de modo sustentável os 
complexos sistemas ambientais dos quais 
fazemos parte.” 

73 “Relacionar a química com os 
pressupostos e concepções de 
desenvolvimento sustentável e 
sustentabilidade ambiental. “ 
 

35 “Proporcionar aos alunos, 
conhecimentos sobre o diálogo 
interdisciplinar da Educação Ambiental, 
com foco nas questões ligadas a 
sustentabilidade socioambiental, ao 
exercício da cidadania [...]  

42 “Promover projetos sociais e extensionistas 
que possibilitem uma discussão acerca da 
viabilidade do desenvolvimento sustentável 
com respeito ao meio ambiente e aos 
aspectos ligados a sua preservação;” 

78 Relacionar a química com os 
pressupostos e concepções do 
desenvolvimento sustentável, além de 
trabalhar os diversos temas com base 
na educação ambiental 

Fonte: o pesquisador
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Os PPC 20, 42, 54 e 64, apesar de não possuírem disciplinas dedicadas 

especificamente à EA, abordam questões inerentes a ela dentro dos objetivos 

do próprio curso. Eles retratam a intenção da formação de um docente que 

compreenda as relações entre o desenvolvimento socioeconômico e os impactos 

ambientais por este gerados, dentro perspectiva de correção das falhas de um 

progresso econômico que é tido como intrínseco à melhoria da qualidade de 

vida. 

Os PPC 30, 47, 73 e 75, 77 e 78 também não abrangem componentes 

curriculares de EA e a abordam em disciplinas pedagógicas e específicas, de 

cunho obrigatório. No âmbito do PPC 30 essa abordagem é feita nos 

componentes curriculares Prática Pedagógica IV, Prática Pedagógica V, Prática 

Pedagógica VII e Prática Pedagógica VIII, em que são tratados temas como 

consumo sustentável e consumo consciente, que também se coadunam a uma 

lógica pragmática. No PPC 47, a EA é tratada no componente curricular 

Educação em Direitos Humanos, Diversidade e Sustentabilidade. Nesta 

disciplina observa-se a abordagem da relação entre a educação em direitos 

humanos e a sustentabilidade.  

A EA é discutida nas ementas de disciplinas específicas dos PPC 73 e 75. 

Diluindo as ideias de Sustentabilidade e de consumo consciente nos 

componentes de Química Geral, Química Inorgânica e Físico-química, esses 

conceitos são vinculados aos conteúdos específicos destas disciplinas.  

Na estrutura dos PPC 36, 77 e 78 são dedicados subtópicos para o 

desenvolvimento da concepção de EA e de seus objetivos. Conceitos como 

justiça socioambiental, cidadania ambiental e a discussão de novas formas de 

produção e consumo são inseridos dentro de uma lógica comportamentalista e 

preservacionista de EA, conforme trechos representativos destacados a seguir: 

 

[...] o termo Educação Ambiental é empregado para especificar um tipo de 
educação, um elemento estruturante em constante desenvolvimento, 
demarcando um campo político de valores e práticas, mobilizando a comunidade 
acadêmica, comprometida com as práticas pedagógicas transformadoras, capaz 
de promover a cidadania ambiental (PPC 36, p. 48, 2016). 
 
[...] desenvolver a compreensão integrada do meio ambiente para fomentar 
novas práticas sociais e de produção e consumo; garantir a democratização e 
acesso às informações referentes à área socioambiental; estimular a 
mobilização social e política e o fortalecimento da consciência crítica; incentivar 
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a participação individual e coletiva na preservação do equilíbrio do meio 
ambiente; [...] (PPC 36, p.48, 2016) 
 
Nos cursos de Licenciatura, a educação ambiental assume um caráter mais 
complexo. Por um lado, o desenvolvimento desses conteúdos tem por finalidade 
instruir e conscientizar os próprios estudantes para atitudes mais éticas em 
relação ao meio ambiente. Por outro, os estudantes devem ser capacitados para 
desenvolver esses conteúdos em sua futura atuação docente (PPC 77, p. 33, 
2016). 
 
Nos componentes curriculares da Tabela 9 a Educação Ambiental será 
trabalhada a partir da exploração e reflexão de diversos conteúdos e 
metodologias, como, por exemplo: a relação de tópicos do meio ambiente com 
a saúde; discussão dos principais avanços tecnológicos com suas implicações e 
desequilíbrios ambientais; o desenvolvimento do senso crítico quanto ao uso 
consciente dos reagentes e disposição e descarte correto do material produzido 
nas aulas e nas indústrias; desenvolvimento do conceito de gestão ambiental e 
desenvolvimento sustentável (PPC 78, p. 65, 2018). 
 

Outras características que dão ênfase pragmática à EA no PPC 36 são 

encontradas na ementa da disciplina específica de Educação Ambiental, voltada 

para a discussão do Desenvolvimento Sustentável. De acordo com Loureiro 

(2012), Desenvolvimento Sustentável é um conceito ou um conjunto de 

princípios que denotam o objetivo de “crescer sem comprometer a capacidade 

de suporte dos ecossistemas e seus ciclos, garantindo a existência social e de 

outras espécies em longo prazo” (LOUREIRO, 2012, p.55). Esse conceito 

também é discutido nos PPC 77 e 78, em disciplinas de Química Ambiental. 

Neles, o desenvolvimento sustentável é abordado como base para a relação 

entre o desenvolvimento tecnológico e a busca pelo equilíbrio ambiental. 

Embora possuam um componente curricular específico de EA, nos PPC 34 

e 51 a formação sob a ótica ambiental também é tratada nos objetivos do curso. 

O programa curricular da disciplina de EA no PPC 34 nos dá pistas de uma 

concepção pragmática ao direcionar a discussão desta para o Desenvolvimento 

Sustentável, conceito também abordado nos objetivos do PPC 51 que carrega a 

defesa de sua harmonização com o crescimento econômico.  Entendemos que 

a inserção deste conceito dá a tônica do pragmatismo, uma vez que, segundo 

Layrargues e Lima (2014), a proposta desta macrotendência se expressa, de 

forma mais veemente, na substituição da EA por uma Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável.  
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A sujeição da EA à ênfase pragmática é abordada de maneira ainda mais 

clara no PPC 59. No corpo do documento a tendência a esta vertente é 

evidenciada pelo forte apelo à Sustentabilidade como um dos objetivos do curso 

e por sua proposta de discussão, na ementa da disciplina de EA, das “imposições 

do desenvolvimento ecologicamente sustentado à Educação Ambiental” (PPC 

59, 2012). 

Também são propostas disciplinas específicas de EA nos PPC 35 e 38. No 

primeiro, a discussão da formação de novos comportamentos no trato com o 

meio ambiente, e de políticas de conservação deste, dão o tom sobre a 

perspectiva de compreensão da EA. No segundo, em um componente curricular 

denominado Educação Ambiental e Sustentabilidade, a EA é associada ao 

consumo sustentável e a formas sustentáveis de desenvolvimento econômico. 

Estas associações podem ser observadas nos trechos dos referidos PPC 

salientados a seguir: 

Proporcionar aos alunos, conhecimentos sobre o diálogo interdisciplinar da 
Educação Ambiental, com foco nas questões ligadas a sustentabilidade 
socioambiental, ao exercício da cidadania, bem como na identidade da 
Educação Ambiental no Mundo, Brasil e em Mato Grosso, e em que medida essa 
Educação Ambiental pode contribuir com as políticas públicas voltadas para a 
conservação, como estimulo a reflexão crítica e propositiva da inserção da 
Educação Ambiental na educação escolar e com a compreensão da Educação 
Ambiental como integrante do currículo de forma interdisciplinar, bem como, com 
a Educação Ambiental, construir conhecimentos que ajudem no 
desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores sociais, cuidado com a 
comunidade de vida, a justiça e a equidade socioambiental, e a proteção do meio 
ambiente natural e construído (PPC 35, p. 113, 2014). 
 
Despertar no acadêmico do curso de Licenciatura em Química, valores éticos e 
de formação da cidadania, que os levem a compreender e usar de modo 
sustentável os complexos sistemas ambientais dos quais fazemos parte (PPC 
38, p. 206, 2017). 
 

Nos excertos acima destacados observamos um apelo ao desenvolvimento 

de novos valores e de novas atitudes no trato com o meio ambiente e no uso dos 

recursos por ele oferecidos. Essas ideias remetem à lógica de consumo 

sustentável e de consciência ambiental cidadã características da EA pragmática 

que, como apontam Layrargues e Lima (2014) recorrendo ao bom-senso dos 

cidadãos, os convoca a renunciar parte de seu conforto em prol do que seria um 

bem maior.  
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Tendo discutido as características de EA apresentadas nos PPC 

supracitados que nos levam a associá-los à concepção pragmática, partiremos 

agora para a discussão dos PPC que se alinham à vertente crítica. 

 
4.1.3. A EA e o embate ao Padrão de Produção e Consumo Vigentes 

Como mencionamos ao início do capítulo, apenas 3 dos PPC analisados 

apresentam objetivos para a EA que se aproximam da perspectiva crítica. Os 

PPC 07, 08 e 17 apresentam uma concepção da problemática ambiental em que 

se pode observar o inter-relacionamento entre questões de ordem social como 

causa e como fruto dos problemas inerentes ao meio ambiente, dentro de uma 

proposta de formação de um educador químico consciente da necessidade da 

mudança de paradigmas na sociedade em que nos encontramos inseridos e, 

além disso, sensível à incompatibilidade entre a luta pelo direito de condições 

socioambientais dignas e o modelo socioeconômico vigente.  

Tais ideias se relacionam à perspectiva crítica tendo em vista o que 

argumentam Carvalho (2002), Guimarães (2004) e Layrargues e Lima (2014) 

que a entendem como a contraposição às práticas de manutenção do status quo 

econômico, político e social da EA de ênfase conservacionista. Esses autores 

discutem a perspectiva crítica como a vertente que relaciona a problemática 

ambiental não unicamente aos conceitos ecológicos, mas sim aos seus múltiplos 

aspectos causais (políticos, econômicos, sociais, históricos, biológicos).  

Os PPC 07 e 08 trazem objetivos muito sintéticos para a EA, o que dificulta 

uma análise da compreensão desta dentro destes documentos. A ementa das 

disciplinas que abordam a EA, por outro lado, deixam claro o trabalho e o 

entendimento da EA enquanto elemento na construção de uma compreensão da 

crise socioambiental como produto do padrão de produção e consumo 

predatórios e da necessidade urgente de sua transformação. Os recortes dos 

documentos apresentados nas Figuras 9 e 10, evidenciam essas características. 
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Figura 11: Programa Curricular da disciplina de EA do PPC 07 

 
                   Fonte: Trecho retirado do Projeto Pedagógico de Curso de IES 

componente do universo de análise 
 

Figura 12: Programa Curricular da disciplina de EA do PPC 08 

 
Fonte: Trecho retirado do Projeto Pedagógico de Curso de IES componente do 

universo de análise 
 

O PPC 17, por sua vez, dedica uma subseção para a discussão da 

compreensão de EA na formação de educadores ambientais proposta por este 

documento. A EA é aqui defendida como via para a construção de uma nova 
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relação entre sociedade e meio ambiente, que só seria possível através da 

transição para outro modelo social. 

 

defendemos a Educação Ambiental numa perspectiva crítica, sendo um 
processo social e cultural que busca construir meios para transformar o nosso 
modo de existir na natureza, objetivando-se assim a articulação do 
conhecimento sobre os processos ambientais, a intencionalidade dos sujeitos 
em sua relação com a natureza e a transformação social, com vistas à 
substituição radical dos modelos de sociedade que vêm destruindo o planeta 
(PPC 17, 2014, p.23). 
 

O estabelecimento de vínculos entre as relações sociais e a relação 

homem-natureza, que se observa nesses documentos explicita o caráter crítico 

da EA que se pretende nos cursos por eles orientados. Os conceitos de justiça 

ambiental, de cidadania ambiental e de transformação social neles presentes 

são características da EA crítica. Entendemos que esses elementos refletem sua 

proposta pedagógica que, como argumenta Guimarães (2016), se orienta 

através da busca pela compreensão, em sua totalidade, do sistema complexo a 

qual denominamos meio ambiente. Sistema esse que, antes espaço natural, 

sendo apropriado pelas sociedades humanas fez-se espaço socialmente 

produzido (GUIMARÃES, 2016).  

Outra evidência surge nos componentes curriculares de EA dos PPC 07 e 

08, que contemplam a discussão da pedagogia freiriana como fundamentação 

para o desenvolvimento da sustentabilidade e da emancipação através da 

Educação Ambiental. A referência à Paulo Freire e à sua pedagogia ressalta a 

opção pela vertente crítica, dadas suas reflexões sobre a realidade sócio-

histórica e a necessidade de sua transformação.  

Centrada na problematização das relações homem-mundo, entre elas a 

relação entre a sociedade e a natureza, a Educação Libertadora visa 

desvencilhar o processo educativo da visão fragmentada de mundo e a 

superação da consciência ingênua em busca da consciência crítica. Esse 

processo de conscientização permite ao homem compreender as condições de 

opressão a que está sujeito e que esta realidade é mutável (TORRES, FERRARI 

e MAESTRELLI, 2014). 

Autores como Tozoni-Reis (2008) e Torres, Ferrari e Maestrelli (2012) 

apontam o processo de tomada de consciência como a possibilidade de 
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transformação das relações construídas entre a sociedade e o ambiente.  

Conscientização essa que se dá de forma histórica, mediata e política e que não 

se limita a apreensão de conceitos e conhecimentos sobre o mundo natural, mas 

sim que se pauta pela reflexão sobre os caminhos que nos trouxeram ao 

momento presente e na ação sobre essa realidade na busque de uma ruptura 

com a cultura e com o modelo societário hegemônicos.  

A perspectiva transformadora presente na abordagem freiriana da EA, 

pautada pela emancipação e a conscientização dos sujeitos históricos de que a 

relação homem-natureza se dá no plano político do meio ambiente como 

construto dessa relação nos evidencia a vinculação dos PPC 07, 08 à EA crítica.  

Tendo discutido até então as concepções de EA presentes nos PPC que 

compõem o universo de nossa pesquisa, prosseguiremos com a discussão da 

categoria 2 que analisa o perfil de educador químico considerando a perspectiva 

formativa ambiental presente nestes documentos. 

 

4.2. O Educador Químico nos IF: Um Olhar Sobre o Perfil Pretendido 

A desmontagem dos PPC nas unidades de análise perfil esperado do 

egresso em relação temática ambiental e abordagem da questão ambiental nas 

habilidades e competências a serem desenvolvidas pelo egresso e a construção 

de elos entre elas constituem nossa segunda categoria. Nesta categoria nos 

atentamos à análise dos perfis de educador químico pretendidos nessas 

propostas pedagógicas de formação e na busca de relacioná-los à EA. 

Nossa investigação nos propiciou observar que os PPC componentes do 

corpus da pesquisa, abordam propostas para a formação de educadores 

químicos que, no que tange a EA, podem ser classificadas em 4 grandes grupos: 

Formação de Educadores Químicos para o desenvolvimento de uma consciência 

crítica (I);  Formação de Educadores Químicos sob a ótica da justiça social e do 

direito à vida (II); Formação de Educadores Químicos para o Desenvolvimento 

Sustentável (III) e os PPC que não abordam a EA no perfil do educador químico 

a ser formado (IV).  

Dentre os 78 PPC componentes do universo desta pesquisa, apenas 4 

carregam uma visão de formação de educadores químicos que se enquadra na 

primeira classificação, 48 estão inseridos na segunda e 13 integram a última 

classe. Outros 13 não assumem um perfil de egresso esperado ou não abordam 
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a EA nesse sentido. O Quadro 8 apresenta a distribuição dos PPC conforme as 

classificações propostas. 

 

Quadro 8: Distribuição dos PPC analisados nos grupos de propostas de formação de 
educadores químicos em relação a EA 

Fonte: o pesquisador 

 

O que se observa nos PPC que se na classificação I é o propósito de 

formação docente voltada para um ato pedagógico compromissado com a 

construção de uma cidadania pautada em conceitos como justiça social, 

qualidade de vida e direito à vida e ao bem-estar social, consciente da 

necessidade da crítica ao modelo socioeconômico vigente e de sua superação.  

A anuência a esse compromisso coaduna-se ao caráter, primordial para a 

EA, de um de embate ao capitalismo e a o modo de vida e às relações sociais 

dele advindos que, como argumenta Guimarães (2016): 

 

vem gerando problemas ambientais locais, assim como pela 
magnitude da capacidade produtiva e por extensão do consumo de 
recursos naturais e energéticos da sociedade industrial, bem como da 
não priorização da preservação das relações em equilíbrio do meio 
ambiente, agudiza-se os problemas socioambientais em escala global 
(GUIMARÃES, p. 18, 2016). 
 

O que se espera do egresso, em tais textos, é que este compreenda de 

forma crítica o papel da Química nos aspectos sociais, políticos e ambientais, 

entendendo a importância do ensino desta ciência dentro de uma perspectiva de 

Proposta de 
formação 

de 
educadores 

químicos 
em EA 

Formação de 
Educadores 

Químicos para o 
desenvolvimento 

de uma 
consciência 

crítica 

Formação de 
Educadores 

Químicos 
sob a ótica 
da justiça 
social e do 

direito à vida 

Formação de 
Educadores 

Químicos para o 
Desenvolvimento 

Sustentável 

 
 

Não 
abordam a 

EA 

PPC 42, 43, 44 e 62 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08, 10, 
11, 12, 13, 14, 
16, 17, 18, 19, 
20, 21, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 
32, 34, 35, 37, 
38, 39, 41, 46, 
47, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 
63, 67, 69 e 74 

01, 22, 23, 24, 33, 
36, 40, 50, 64, 65, 
66, 72 e 78. 

09, 15, 31, 
45, 48, 49, 
68, 70, 71, 
73, 75, 76 e 
77 
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formação emancipatória e do despertar do educando para a problemática social, 

além de compreender as implicações da compreensão e do uso do 

conhecimento químico na luta por condições dignas de vida e do direito ao bem-

estar.  

Entendemos que esses PPC delineiam propostas de cursos que, caso 

sejam concretizadas, viabilizam a formação de educadores químicos que 

venham a desenvolver, em sua docência, a construção de conscientização 

cidadã em conjunto com seus futuros educandos, tendo como base a discussão 

e o uso ético e crítico do conhecimento científico construído e discutido em sua 

sala de aula. As Figuras 11, 12, 13 e 14 apresentam excertos dos PPC que 

evidenciam essa expectativa em relação ao perfil de egresso a ser formado nos 

referidos cursos.  

 

Figura 13: Expectativa para o perfil do egresso encontrada no PPC 44 

 
Fonte: Trecho retirado do Projeto Pedagógico de Curso de IES componente do 

universo de análise 
 

         Figura 14: Expectativa para o perfil do egresso encontrada no PPC 44 

 
Fonte: Trecho retirado do Projeto Pedagógico de Curso de IES componente do 

universo de análise 
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Figura 15: Expectativa para o perfil do egresso encontrada no PPC 62 

 
Fonte: Trecho retirado do Projeto Pedagógico de Curso de IES componente do 

universo de análise 

   
Figura 16: Expectativa para o perfil do egresso encontrada no PPC 42 

 
Fonte: Trecho retirado do Projeto Pedagógico de Curso de IES componente do 

universo de análise 
 

 

O perfil de educador químico desenhado nestes documentos, de um 

egresso que compreenda a EA enquanto elemento de emancipação do 

educando e como elemento de transformação social, se alinha à perspectiva 

crítica uma vez que contempla uma visão das relações dos seres sociais com o 

mundo natural e construído, ao mesmo tempo em que aborda a formação de 

sujeitos emancipados e uma autonomia cidadã que abranja uma visão crítica da 

interação destes seres com a natureza (NOGUEIRA e ANDRADE, 2014). 

Embora também façam menção à relação entre conhecimento químico e 

as perspectivas sociais e ambientais, nos PPC cuja formação de educadores 

químicos constam na classificação II essa abordagem não é discutida em relação 

ao futuro ato educativo dos profissionais cujo perfil e habilidades a serem 

desenvolvidas o texto se propõe a discutir. O que se observa nesses documentos 

é, antes, uma preocupação que se expressa unicamente na construção de tais 

questões apenas no âmbito dos questionamentos do próprio docente e não 
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sobre como estes questionamentos deverão repercutir na formação do cidadão 

que virá a pautar sua prática laboral.  O Quadro 9 apresenta trechos destes 

documentos que enfatizam essa visão.  

 

Quadro 9:  Excertos do perfil esperado do egresso nos PPC que integram a 
classificação II 

Fonte: o pesquisador 

 

Em consonância com as discussões abordadas por Batalha et.al.(2013),   

Layrargues e Lima (2014) e Loureiro (2004), entendemos que, ainda que discuta 

temas sociais e políticos associadas à problemática ambiental, na tentativa de 

construção de uma visão socioambiental da EA durante a formação do educador 

químico, tal modelo formativo adere a uma perspectiva pragmática de 

compreensão do papel deste profissional ao não alinhar a discussão de destas 

temáticas à imprescindível conscientização do futuro docente de sua relevância 

em sua posterior prática pedagógica.  

A inserção das questões ambientais nesses PPC se dá muito mais dentro 

de um viés comportamentalista de mudança das ações individuais do formando, 

atendendo a um novo perfil de conservacionismo. Essa visão reflete uma 

PPC Perfil profissional do egresso PPC Perfil profissional do egresso 

04 “Ter formação humanística que 
permita exercer plenamente sua 
cidadania e, enquanto profissional, 
respeitar o direito à vida e ao bem 
estar dos cidadãos.”  

13 “Capacidade de utilizar o 
conhecimento químico adquirido 
para aplicação no meio ambiente, 
na economia e no meio industrial, 
respeitando o direito à vida e ao 
bem-estar dos cidadãos; 

19 “Capacidade de utilizar o 
conhecimento químico adquirido e 
de avaliar suas implicações no meio 
ambiente, respeitando o direito à 
vida e ao bem-estar dos cidadãos.” 

28 “Atuar com ética e compromisso 
com vistas à construção de uma 
sociedade justa, equânime, 
igualitária;” 

37 “[...] posicionar-se de maneira crítica, 
criativa, responsável, construtiva e 
autônoma no processo escolar e 
social.” 

62 “Pautar-se por princípios da ética 
democrática: responsabilidade 
social e ambiental, dignidade 
humana, direito à vida, justiça, 
respeito mútuo, participação, 
responsabilidade, diálogo e 
solidariedade.” 

44 “Interessar-se pelos aspectos 
culturais, políticos e econômicos da 
vida da comunidade a que pertence, 
estando engajado na luta pela 
cidadania como condição para a 
construção de uma sociedade justa, 
democrática e responsável.” 

74 “assimilar os novos conhecimentos 
científicos e/ou educacionais e 
refletir sobre o comportamento 
ético que a sociedade espera de 
sua atuação e de suas relações 
com o contexto ambiental, cultural, 
socioeconômico e político;” 
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compreensão da crise ambiental de forma apolítica, cosmética e desvinculada 

da necessária crítica ao capital e ao sistema social que nele se funda, não 

direcionando a instrumentalização do egresso para um ato docente embasado 

dentro da perspectiva de questionamento crítico dos agravos à natureza, tão 

cara à formação cidadã integral e politicamente ativa.   

Já os PPC 01, 22, 23, 24, 33, 36, 40, 50, 64, 65, 66, 72 e 78 abordam de 

maneira recorrente termos como Desenvolvimento Sustentável e 

Sustentabilidade na discussão do perfil esperado para seus egressos. Tais 

documentos são categoricamente impregnados pelo anseio de formação voltada 

aos conceitos e necessidades de uma economia sustentável, tratando o mundo 

natural como uma “natureza-recurso”, defendendo a formação do educador 

químico embasada na Gestão Ambiental, ou seja, a ideia de que é preciso 

administrar o meio ambiente para se encontrar uma melhor forma de mantê-lo, 

uma vez que ele nos fornece recursos para a sobrevivência (NOGUEIRA e 

ANDRADE, 2014). 

Ao egresso são dirigidas expectativas de que este atenda às demandas de 

um modelo social que exige a aplicação do conhecimento científico   na 

mitigação de problemas que seriam gerados pela ação humana, tal como o 

desperdício exacerbado e a falta de gerenciamento dos resíduos oriundos da 

atividade industrial. 

A ação do egresso deve se pautar, assim, pela construção de valores 

ambientalmente éticos, em conjunto com seus futuros educandos, visando a 

construção do que seria uma nova leitura de mundo, entendida como a mudança 

de comportamento destes indivíduos no trato com a natureza  e na relação deste 

com questões como qualidade de vida e  o próprio desenvolvimento sustentável.  

O quadro 10 traz excertos destes PPC que, dentre outras evidências, nos levam 

a entender a formação discutida nestes textos como uma Formação de 

Educadores Químicos para o Desenvolvimento Sustentável, na classificação III. 

Em consonância com Silva e Campina (2011) e Loureiro (2004) entendemos que 

as expectativas de formação do educador químico apontadas nesses 

documentos se coadunam à visão pragmática de EA ao propor a defesa do 

manejo sustentável dos recursos naturais, colocando à parte o questionamento 

da responsabilidade dos sistemas social e político sobre a crise ambiental 
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vigente e levantando uma concepção de perfil de egresso que se enquadra no 

bloco de tendências que discutem um ato docente de caráter comportamentalista 

Quadro 10: excertos do perfil esperado do egresso nos PPC que integram a 
classificação III 

Fonte: o pesquisador 
 

Embora tanto a Formação de educadores químicos sob a ótica da justiça 

social e do direito à vida quanto a Formação de educadores químicos para o 

desenvolvimento sustentável tragam elementos que permitam identificar uma 

visão pragmática de EA, elas se diferenciam quando a primeira aborda o 

pragmatismo de forma implícita ao passo em que a segunda o faz de forma 

nítida, apelando a termos como o consumo sustentável, a sustentabilidade e o 

próprio desenvolvimento sustentável.  

Outros treze PPC não abordam a EA, nem questões relativas a esta, ao 

discutirem o perfil esperado do egresso nos cursos. Compreendemos que esses 

textos se alinham à perspectiva conservacionista ao não relacionar as questões 

socioambientais à discussão da futura ação pedagógica do educador químico.  

Discutida a segunda categoria, a seguir, abordaremos o entrelaçamento 

entre as duas categorias visando a captação do novo emergente nos textos 

objetos do nosso estudo conforme a proposta metodológica adotada.  

 

 
 

 

PPC Perfil Esperado do Egresso PPC Perfil Esperado do Egresso 

22 Comprometer-se com a 
preservação da biodiversidade no 
ambiente natural e construído, 
com sustentabilidade e melhoria 
da qualidade de vida.  

33 (Possa) planejar uma educação 
que se preocupe em formar 
cidadãos que tenham uma 
consciência ambiental 
sustentável; 

36 Atuem com base em princípios 
éticos e de maneira sustentável; 

40 (Possa) trabalhar a 
possibilidade real do bem estar 
social e desenvolvimento 
sustentável com respeito ao 
meio ambiente e aos aspectos 
ligados à preservação; 

50 Dialogar com a comunidade 
visando à inserção de sua prática 
educativa desenvolvida no 
contexto social regional, em 
ações voltadas à promoção do 
desenvolvimento sustentável. 

72 Valorizar o desenvolvimento 
sustentável, e assim, explicitar 
os impactos da ação do homem 
ao meio-ambiente. 



101 
 

Considerações Finais 

 

A desmontagem dos PPC e a análise das duas categorias construídas nos 

evidenciam um exíguo, ou mesmo ausente, diálogo entre os objetivos definidos 

para a EA e o perfil do egresso nos cursos delineados nestes documentos. O 

que se observa em tais análises é a sinalização, na quase totalidade dos textos, 

de uma compreensão de EA que se alinha a uma perspectiva enquanto as 

expectativas para o educador químico a ser formado são direcionadas para outra 

vertente.  

Essa relação ambígua dos preceitos de EA se faz presente por exemplo, 

quando observamos que os 3 PPC que abordam objetivos para EA dentro de 

uma perspectiva crítica projetam cursos que pressupõem uma formação de 

educadores químicos sob a ótica da justiça social e do direito à vida, mas de 

caráter pragmático.  

Nessas propostas, emergem concepções de egresso a ser formado 

considerando ideias como as de consumo sustentável e da defesa da 

sustentabilidade. os PPC 07, 08 e 17 entendem, em seus objetivos, a EA 

enquanto caminho para a discussão de uma nova forma de relação homem-

sociedade-natureza na superação do modelo social predatório vigente. Mas, de 

forma contraditória, retratam o anseio de formação de um profissional que 

entenda sua prática educativa em uma lógica de manutenção deste modelo, 

utilizando seus conhecimentos químicos e pedagógicos em propostas de 

correções pontuais desse sistema, sobretudo na forma de mudanças 

comportamentais dentro dos limites impostos pela lógica de mercado.  

Aos profissionais formados dentro desta lógica são esboçadas qualidades 

que se afastam, destarte, da denúncia do padrão consumista corrente e dos 

efeitos socioambientais da tradução dos recursos naturais em lucro. Esse 

antagonismo se faz ainda mais claro quando, ao concordarmos com Lima (2011) 

e Layrargues (2018), entendemos que a concepção pragmática de EA 

corresponde a um novo formato do conservacionismo, adaptado às novas 

necessidades do capital.  

De maneira semelhante, os  perfis de educador químico que se alinham ao 

que classificamos como formação de educadores químicos para o 

desenvolvimento de uma consciência crítica, que a um primeiro olhar 
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poderíamos esperar ser compreendida pelos PPC cujos objetivos abordam a EA 

dentro de uma perspectiva crítica, estão presentes nos documentos cuja 

compreensão de EA se voltam ao pragmatismo ou ao conservacionismo.  

Dentre os quatro PPC que compõem essa classificação está presente o 

PPC 42, cujos objetivos carregam uma visão pragmática das questões 

ambientais. Ao mesmo tempo em que aborda uma EA voltada ao 

aperfeiçoamento do comportamento dos indivíduos dentro do padrão social 

imposto, o documento discute o perfil de um egresso cuja perspectiva 

profissional seja de uma atuação política na formação de cidadãos emancipados 

e na construção de um novo panorama social frente às implicações sociais, 

políticas, econômicas e saúde pública dos ultrajes ambientais vivenciados.  

A classificação é completa pelos cursos concebidos nos PPC 41, 44 e 62 

que, como vimos na categoria 1, seja de forma explícita ou por ausência de 

abordagem, aderem à perspectiva conservacionista de EA. Na contramão do 

modelo de EA adotado, estes textos esperam que o formando desenvolva um 

perfil de engajamento na luta por condições sociais dignas na construção de uma 

sociedade igualitária e ambientalmente democrática, com a característica de 

“enquanto educador, buscar sempre melhor qualidade de vida para todos os que 

serão alvo de do resultado de suas atividades” (BRASIL, 2014).     

Questionamos as intenções destes documentos uma vez que, 

compreendendo a EA de forma reducionista, como o ensino da Ecologia, como 

poderiam ensejar a formação de um educador químico comprometido com a 

função social e política de seu trabalho? Entendemos que ao abordarem a EA 

dentro de uma lógica conservacionista, estes cursos não fundamentam seus 

egressos para o exercício de um ato docente pautado pela conscientização dos 

limites do planeta em que nos encontramos inseridos e da impossibilidade, 

diante da crise ambiental sem precedentes que nos assola, de sua coexistência 

com o modelo econômico presente.  

De acordo com nossa visão de EA, que se embasa em referências como 

Layrargues (2003), Teixeira e Tozoni-Reis (2013), Gouvêa (2006), Loureiro 

(2004) e Layrargues e Lima (2014), entendemos que uma proposta de curso que 

que tenha por objetivo a formação de educadores químicos com as 

características que dão o tom a esta classificação, deve proporcionar a estes 

profissionais condições de compreender sua prática pedagógica afastada de 
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processos de docilização que tornem-a cativa da ingenuidade, afirmando, pelo 

contrário, seu caráter político e questionador. A compreensão simplista, pautada 

pelo conservacionismo e pelo pragmatismo, que compõe a discussão da EA nos 

PPC que incongruentemente integram esta proposta de formação não é capaz 

de satisfazer essas necessidades. 

Dentre os PPC estudados, os que associam seus objetivos para a EA à 

perspectiva pragmática são os que menos apresentam incoerências. Dos 21 

PPC que aderem à esta ênfase, 17 deles abordam a formação de seus egressos 

dentro das duas lógicas de formação que se coadunam a esta visão: três se 

enquadram na formação de educadores químicos para o desenvolvimento 

sustentável, enquanto 14 se alinham ao que denominamos formação de 

educadores químicos sob a ótica da justiça social e do direito à vida.  

Os PPC 36, 64 e 78 traçam perfis de egresso que têm em vista a formação 

para o desenvolvimento sustentável. A expressão do termo sustentabilidade 

surge como “princípio balizador” (BRASIL, 2015) nestas propostas formativas 

que, embora citem a participação do futuro educador na crítica à atuação pública 

e privada em relação ao meio ambiente, enfatizam sua ação para o 

desenvolvimento econômico de sua região.  

Ainda se mantendo alinhados ao pragmatismo, os PPC 20, 30, 34, 35, 37, 

38, 46, 47, 51, 53, 54, 59, 60 e 61 se inserem na classificação formação de 

educadores químicos sob a ótica da justiça social e do direito à vida, de ênfase 

pragmática. Estes textos, apesar de não trazerem menção ao desenvolvimento 

sustentável ou à sustentabilidade, desenvolvem a pretensão de formar um 

egresso dentro de uma perspectiva de transformações aparentes em seu 

contexto social, oriundas do trabalho docente a ser desenvolvido por este. Tal 

ensejo se desvela nas características esboçadas para o formando que abordam 

a inserção da promoção de ações sustentáveis, de combate ao desperdício e 

reciclagem em sua prática pedagógica. 

 Caberia, assim, ao educador em formação “·fazer a leitura do mundo, 

questionar a realidade na qual vive sistematizar problemas, construir 

conhecimentos necessários às problematizações e buscar criativamente 

soluções” (BRASIL, 2017), dentre tais problemas, para o da crise ambiental. Esta 

ação do egresso se daria, no entanto, ausente da crítica às condições 

econômicas e sociais que levam à crise, e as que por ela são geradas.  
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Por último, como apontado no item anterior, 13 dentre os 78 PPC 

analisados não abordam a EA ao esboçarem o perfil de educador químico 

ensejado. Oito destes documentos encerram noções de EA que se alinham à 

perspectiva conservacionista e 3 abarcam a concepção pragmática. Outros dois 

dentre tais textos não englobam a discussão da EA nos objetivos pretendidos 

para os cursos que delineiam.  

Ainda defendendo a leitura crítica da EA que nos orienta, fundamentada 

em Layrargues (2003), Layrargues e Lima (2014), Loureiro (2006) e Gonçalves 

(1989), consideramos que a ausência de abordagem da EA nos perfis esperados 

para os egressos nos cursos concebidos nesses PPC denuncia mais uma vez a 

omissão, por parte destes, da discussão das questões sociais inerentes à 

problemática ambiental. Compreendemos, então, que a negligência desta 

tratativa evidencia a associação do perfil do egresso a ser formado à concepção 

conservadora de EA que se faz presente nestes textos.  

Através da análise do enlace das duas categorias construídas para este 

estudo, o que nos fica claro sobre a inserção da EA nas licenciaturas em Química 

dos IF é que esta tem se configurado com o predomínio de uma concepção 

conservacionista. Opção essa observada ora na omissão de parte dos PPC 

quanto à abordagem da EA, ora em propostas de formação docente que inserem 

as questões ambientais dentro de uma perspectiva cosmética, ingênua e 

despolitizada de EA. Propostas essas que desassociam a crise ambiental do 

contexto social, das discussões políticas, econômicas e dos padrões de 

consumo e de produção aos quais a sociedade se encontra sujeita. 

Nos chama a atenção, ainda, a relação ambígua entre a presença, nos 

objetivos desses cursos, de um discurso de formação crítica voltada para o 

exercício de uma cidadania consciente, e a ausência de discussão das questões 

socioeconômicas e políticas inerentes à problemática ambiental.  

Destaca-se, também, a presença de considerável quantitativo de cursos 

cujos documentos norteadores carregam em seu bojo uma perspectiva 

pragmática de EA, caracterizada nesses PPC pela inserção de conceitos como 

Desenvolvimento Sustentável e Consumo Sustentável, aliados a uma proposta 

de formação em EA que, apesar de levantar questões associadas a cidadania 

ambiental, a justiça socioambiental e no respeito do direito a um ambiente 
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saudável, se coadunam a uma visão comportamentalista, preservacionista e 

reducionista da crise ambiental. 

Consequentemente, observamos que a abordagem crítica da EA tem 

espaço reduzido dentro deste lócus de formação docente. Apenas três dentre os 

PPC investigados compreendem que a crise ambiental que vivenciamos está 

associada ao padrão socioeconômico corrente e direcionam sua discussão dos 

problemas socioambientais, que são causa e fruto do colapso da relação 

sociedade-natureza, para uma perspectiva de questionamento e de 

desvelamento dos reais efeitos causais deste.  

Associamos o predomínio de noções conservadoras de EA nos cursos 

objetos desta análise, ao próprio perfil e natureza técnica e tecnológica dos 

Institutos Federais. Cabe ressaltar que essas IES não possuem tradição na 

formação de professores e na discussão das questões inerentes às Ciências 

Humanas e Sociais.  

Salientamos, entretanto, que a crítica realizada à concepção 

conservacionista presente nos cursos objetos de nosso estudo e nossa pesquisa 

como um todo, não intencionam desqualificar a formação de professores nessas 

IES. Nosso objetivo é, na verdade, colaborar com discussões importantes que 

podem contribuir com esse contexto que, em decorrência do número de 

licenciaturas em Química ofertadas pelos IF em todo o país, já fazem destas 

Instituições importante lócus de formação de educadores químicos dentro do 

contexto nacional. 
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