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RESUMO 
 
Esta dissertação tem como objeto investigar a inserção da temática 

ambiental nos cursos de formação de professores em Ciências (Biologia, 
Química, Física) e Matemática da Universidade Federal de Goiás (UFG), 
Campus Samambaia, levando em consideração os Projetos Pedagógicos de 
cada curso mencionado (PPC) e os discursos dos professores que inserem tal 
temática em suas disciplinas. Para a realização deste estudo, utilizamos como 
documento de referência a Lei 9795/99, que, em seu parágrafo 11º, diz: “a 
dimensão ambiental deve constar nos currículos de formação de professores, 
em todos os níveis e em todas as disciplinas”. Nossa fundamentação teórica 
parte do Materialismo Histórico Dialético. Por sua vez, utilizamos a Análise de 
Conteúdo para categorização dos dados contidos nos PPC, bem como 
entrevista semi-estruturada como instrumento de coleta de dados nos discursos 
dos professores. Constatamos a abordagem da temática ambiental de forma 
fragmentada e pontual nos cursos de Biologia e Química e a ausência de sua 
abordagem nos cursos de Matemática e Física. Quanto às metodologias e 
ações de ensino que permitem a abordagem da dimensão ambiental, como 
formação de uma postura crítica-reflexiva e abordagem interdisciplinar do 
conteúdo, observamos que, embora os cursos façam referência a essas 
questões em seus objetivos, isso não se materializa nas ementas das 
disciplinas. Apontamos que a concepção da maioria dos professores 
entrevistados acerca dos conceitos ambientais segue uma tendência 
hegemônica que não considera o modo de produção capitalista como o 
precursor da crise ambiental.  A estrutura curricular apresentada pelos mesmos 
segue exigências das Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores e 
as Diretrizes Curriculares inerentes a cada curso, que são baseados na 
concepção da “formação por competência” não colaborando de forma 
significativa para a “construção do saber ambiental” e de uma sociedade 
efetivamente sustentável.  

 
 
Palavras-chave: Inserção da Temática ambiental; Formação de 

professores; sustentabilidade ambiental.  
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ABSTRACT  

This work has as objective to investigate the integration of environmental issues 
in teacher training courses in Sciences (Biology, Chemistry, Physics) and 
Mathematics at the Federal University of Goiás (UFG), Samambaia Campus, 
taking into account the pedagogical projects in each course mentioned (PPC) 
and the discourse of teachers who enter this theme in their disciplines. For this 
study, we used as reference document the Law 9795/99, which, in paragraph 
11, says: "the environmental dimension should be included in the curricula of 
teacher training at all levels and in all disciplines." Our theoretical foundation 
parts from of the Historical Materialism Dialectic. In turn, we use the Content 
Analysis to categorize the data contained in the PPC as well as semi-structured 
interview as a tool for data collection in the discourse of teachers. We found the 
approach of environmental issues scattered and punctual in Biology and 
Chemistry courses and the absence of approach on this issue in the courses of 
Mathematics and Physics. As to the methodologies and teaching actions that 
allow the approach of the environmental dimension, as formation of a critical-
reflexive and interdisciplinary approach to the content, we observed that 
although the courses make reference to these issues in their goals, it does not 
materialize in the every day classes. We point out that the idea of most teachers 
interviewed about environmental concepts follows a hegemonic trend that does 
not consider the capitalist mode of production as the forerunner of the 
environmental crisis. The curriculum presented by same follows requirements of 
the Curriculum Guidelines for Teacher Training and Curriculum Guidelines 
inherent in each course, which are based on the concept of "training by 
competence" not significantly contributing to the "construction of environmental 
knowledge" and a truly sustainable society. 
 
 
Keywords: Insertion of Thematic Environmental; Teacher Training; 
Environmental sustainability. 
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INTRODUÇÃO 
 

Sob grande influência das conferências ambientais realizadas nas 

últimas décadas, em 1999, no Brasil, foi promulgada a Lei Federal nº 9.795, 

que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA). Essa lei 

regulamenta o Artigo 225 da Constituição Federal do Brasil, que atribuiu ao 

Governo Federal a responsabilidade de “promover a educação ambiental e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente” (Brasil, 1988). 

Alguns artigos da PNEA delineiam as diretrizes e os objetivos para 

Educação Ambiental Nacional de forma transdisciplinar no ensino formal. 

Dentre esses artigos, o artigo 11º nos chama especial atenção, pois, determina 

que “A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de 

professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas” (BRASIL,1999). 

Devendo, ainda, os professores em atividade receberem formação 

complementar para o cumprimento efetivo das orientações expressas na PNEA. 

No começo da década passada, mais especificamente em 2002, a 

Resolução CNE/CP1, de 18 de fevereiro, que “Institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena” (BRASIL, 2002), fez com que as Instituições de Ensino 

superior (IES) modificassem os seus Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) 

para contemplarem o que fora exigido por essa resolução.  Assim, os cursos de 

graduação da Universidade Federal de Goiás (UFG), a partir do mesmo ano, 

vêm passando por um processo de modificação curricular para abarcar não só 

o que por lei fora exigido, mas também adequar a formação profissional para 

atender as demandas políticas e sociais de nossa sociedade. Nessa 

perspectiva, o tratamento da questão ambiental não poderia ser ignorado, visto 

que estamos assistindo uma crise sem precedentes, a qual coloca em risco a 

qualidade de vida e a existência humana no planeta. 

Para Riojas, “a inserção da temática ambiental, no âmbito do ensino 

superior, é um desafio colocado às universidades e instituições de ensino 

superior e não há como se esquivarem dessa abordagem” (2003, p. 238). As 

instituições de ensino superior são as mais importantes produtoras de 
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conhecimentos na sociedade, por isso elas se tornam fundamentais na 

construção do “saber ambiental”; no pensar a “complexidade ambiental e no re-

reconhecimento do mundo”; no processo de “aprender a aprender a 

complexidade ambiental”; “no pensar o não pensado” para a busca de 

alternativas para o enfrentamento da crise que vivemos. 

A despeito da existência de uma lei específica que regulamenta a 

educação ambiental no Brasil, e da caracterização da inserção da temática 

ambiental no Ensino Superior, acreditamos que devemos atravessar o conjunto 

normativo de leis em direção ao universo acadêmico. Segundo Ferraro (2004), 

se, por um lado, a legislação é importante, por outro é preciso reconhecer a sua 

fragilidade diante das condições gerais para a sua efetivação no ambiente 

acadêmico - estranhamento em relação ao conceito; apropriação indevida dos 

conceitos ambientais e educação; departamentalização, especializações; 

cultura disciplinar; rupturas paradigmáticas. Além disso, se torna essencial o 

reconhecimento de que essas legislações visam a consolidação do sistema 

econômico vigente. 

Nos últimos anos, as políticas educacionais brasileiras vêm passando por 

significativas reformas, as quais são expressas, principalmente, pelas 

propostas curriculares, que apresentam uma profunda intervenção 

governamental. Sabemos que a educação é um lócus estratégico para o 

controle social, desse modo as recentes reformas curriculares, em geral, 

particularmente a referida à formação de professores, apresentam uma 

vinculação entre a “educação e interesses do mercado, já identificadas em 

outras épocas” (DIAS & LOPES, 2003, p.1156). 

Em tempos de crise, as manifestações ideológicas2 que se alinham com 

os interesses materiais das classes dominantes tentam se apropriar de 

discursos libertários de forma inescrupulosa. Com base em um posicionamento 

mais crítico diante da realidade, podemos observar que a real intenção desses 

discursos é atender as demandas e interesses das classes economicamente 

abastadas. Mais do que nunca, as universidades devem se posicionar no 

                                                
2A ideologia é vista por Mészáros como uma forma específica de consciência social, não pode 
ser separada da idéia de sociedade de classes. Seria a consciência prática inescapável desse 
tipo de sociedade, articulando conjuntos de valores e estratégias rivais em busca do controle 
do “metabolismo social”, circunscrevendo seus vários aspectos, estendendo-se a áreas da 
atividade humana como a arte, a filosofia ou a teoria social. (MÉSZÁROS, 2010) 
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sentido de compreender as reais intenções desses discursos e assumirem a 

responsabilidade para com uma educação transformadora capaz de assumir 

um posicionamento crítico e reflexivo. 

O sistema capitalista muda constantemente, pois vive em crises cíclicas, 

e essas mudanças acontecem na tentativa de salvar esse sistema excludente. 

Nos anos 80, o capitalismo lançou uma ofensiva contra os trabalhadores e os 

povos. Para aumentar os ganhos, ampliou os mercados e reduziu os custos 

apoiando-se na liberalização do comércio e das finanças, na flexibilização 

trabalhista e na privatização do setor público (FORUM SOCIAL TEMÁTICO, 

2012) 

Hoje, em uma crise ainda maior, o capitalismo investe em medidas 

austeras - como a que está vivenciando a Europa - e prioriza o investimento em 

novas fontes de ganhos apoiados na Economia Verde, que se baseia na 

exploração do trabalho e da natureza. Nesse contexto, o capitalismo procura 

restabelecer suas taxas de lucro e crescimento colocando preço nas 

capacidades essenciais da natureza de sustentar a vida. 

A partir desses acontecimentos, as universidades, como produtoras de 

conhecimento na sociedade e como parte integrante dela, devem assumir o seu 

compromisso com a construção de uma sociedade justa e equitativa. Isso 

significa sair das amarras positivistas da ciência em que a realidade é 

fragmentada e o conhecimento construído por uma cultura disciplinar e 

engessada. Tendo também o compromisso com uma educação transformadora 

que possibilite aos alunos a compreensão da realidade além daquela imposta 

pela ideologia dominante.  

No que tange ao processo de formação, são necessárias mudanças de 

concepções, de atitudes e de comportamentos acadêmicos por parte das 

autoridades, dos estudantes. Essas mudanças incluem seguir o currículo 

vigente sobre o qual existe a obrigatoriedade, bem como a formulação do papel 

das instituições de educação, da reorientação política, a fim de propiciar e 

dinamizar o saber ambiental na formação (GAUDIANO & KATRA, 2009). 

Considerando a emergência do tratamento das questões ambientais no 

ensino superior, a presente investigação tem como ponto de partida a seguinte 

pergunta: levando-se em consideração os PPC e os discursos dos docentes, de 
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que forma (como?) os cursos de formação de professores em ciências 

(Biologia, Química e Física) e Matemática da UFG abordam a temática 

ambiental?  

Assim, temos como objetivo principal analisar como a temática ambiental 

é abordada nos referidos cursos; por sua vez, temos como objetivos 

específicos: a) identificar as concepções sobre conceitos relacionados à 

temática ambiental dos professores que inserem a questão em sua disciplina; 

b) verificar como a temática ambiental é proposta nas ementas dos cursos; c) 

relacionar os discursos dos professores sobre a temática ambiental com o que 

é proposto sobre o tema no PPC de cada curso; e d) Realizar uma breve 

análise na Lei 9795/99 (PNEA) e nas Diretrizes para a formação de professores 

em geral e em particular a formação de professores em ciências. 

A hipótese inicial é que apesar de haver uma lei que trata da 

obrigatoriedade da inserção da temática ambiental no ensino superior, não há 

uma característica transversal no tratamento da temática sendo essa 

trabalhada de forma pontual em algumas disciplinas ofertadas por cada curso. 

Sobre o percurso metodológico, optamos pelo materialismo histórico 

dialético (Marx, 1993; Frigotto, 1989)como método de análise dos dados e 

postura epistemológica. A técnica de coleta de dados foi a de entrevistassemi-

estruturadas (Triviños, 1987) realizadas com os professores previamente 

selecionados. Para análise dos PPC e entrevistas, optamos pela técnica de 

análise do conteúdo (Bardin, 2011). 

O trabalho está estruturado em 5 capítulos:Capítulo 1, no qual 

abordamos, de forma breve, a gênese da crise ambiental e suas profundas 

relações com as questões econômicas. Esclarecemos de que maneira a infra-

estrutura econômica influencia diretamente o desenvolvimento da sociedade 

moderna com suas práticas produtivas, jurídicas, políticas, educacionais etc. 

Caracterizamos, de forma crítica, o surgimento da educação e sua dimensão 

ambiental e do termo sustentabilidade ambiental, em seus vários enfoques, 

como forma de superação da referida crise.  

No Capítulo 2, tratamos sobre a questão ambiental no sistema 

educacional brasileiro e a sua inserção no ensino superior, apontando as 

dificuldades e desafios que as universidades brasileiras vêm enfrentando para 
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inserir de forma crítica e reflexiva as questões ambientais em seus currículos. 

Apresentamos o início da institucionalização da Educação Ambiental no Brasil, 

principalmente no Ensino Superior, seguido de uma breve discussão sobre as 

Reformas Curriculares Nacionais para a formação de professores e suas 

implicações para a inserção das questões ambientais nesses cursos.   

O Capítulo 3 apresenta os fundamentos teórico-metodológicos a fim de 

demonstrar, diante da realidade, o posicionamento epistemológico desta 

pesquisa. Apresentamos a dialética de Marx e seu método de interpretação da 

realidade. Esclarecemos como esse método contribui para a análise e 

compreensão do nosso objeto de estudo. Apresentamos cada curso estudado, 

justificando a escolha dos documentos para a análise. Expomos a técnica de 

análise do conteúdo (BARDIN, 2011) utilizada para a análise dos dados 

contidos nos PPC, apresentando, assim, as categorias que emergiram desses 

documentos. 

No Capítulo 4, descrevemos, de forma sucinta, os cursos analisados e o 

perfil dos professores entrevistados. Já no Capítulo 5, apresentamos as 

descrições e análises dos documentos selecionados por essa pesquisa. 

Por fim, apresentamos as considerações finais com alguns apontamentos 

que podem contribuir para a inserção da temática ambiental nos cursos de 

formação de professores em ciências e matemática. 
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1. CRISE AMBIENTAL, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E EDUCAÇÃO 
PARA SOCIEDADES SUSTENTÁVEIS: A EMERGÊNCIA DE UMA 
NOVA RACIONALIDADE3 

 

 

 

 

 

Um marco importante na discussão global sobre as questões ambientais 

se deu com a realização da Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio 

Ambiente, em 1972. Esse evento ocorreu em Estocolmo, Suécia, e ficou 

conhecido, também, como Conferencia de Estocolmo. Discussões sobre o meio 

ambiente se iniciaram a partir da década de 50 e continuaram durante as 

décadas de 80 e 90, e se mantém até os dias de hoje.  

Acreditamos que o início das discussões ambientais foi impulsionado 

pela constatação de uma séria crise no seio da humanidade: crise do padrão de 

vida ocidental, perplexidade diante dos limites dos recursos naturais, aumento 

da população e da pobreza, crise de uma ciência objetiva e determinística. 

Questões essas, em nossa perspectiva, geradas pelo modo de produção 

capitalista e as reações que ele gera entre os seres humanos e entre esses e o 

ambiente.  

A partir da década de 70, a preocupação com a questão ambiental foi se 

incorporando nas mais variadas esferas da sociedade até se institucionalizar 

firmemente nas sociedades europeias e nas do norte do continente americano, 

e, pouco depois, em outros países. Nesse ínterim, a educação emerge como 

estratégia para mudar o comportamento, os valores e as atitudes em função de 

uma nova realidade e de um novo paradigma que pensa o desenvolvimento 

pautado na sustentabilidade socioambiental.  

                                                
3 O Conceito de racionalidade está sendo empregado, aqui, na mesma perspectiva de Floriani 
(1998), como um conjunto de valores e crenças que orientam as decisões humanas. 
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Com base nisso, neste capítulo, apresentamos a gênese da crise 

ambiental e discutimos o surgimento do discurso da sustentabilidade ambiental 

e da educação como possíveis formas de superação dessa crise emergente. 

 

1.1 A origem da crise ambiental 
 
(...) a natureza é o corpo inorgânico do homem, quer dizer, a natureza 
enquanto não é corpo humano. O homem vive da natureza, isto é, a 
natureza é o seu corpo, e ele precisa manter um diálogo contínuo se 
não quiser morrer. Dizer que a vida física e mental do homem está 
ligada à natureza significa simplesmente que a natureza está ligada a 
si mesma, pois o homem é parte da natureza (MARX apud FOSTER 
2005, p.107). 

 

Marx em 1844 em seus primeiros escritos, Manuscritos Econômicos-

Filosóficos, caracteriza a natureza como o corpo inorgânico do ser humano, ou 

seja, o ser humano é totalmente dependente da natureza, uma vez que 

depende dela para sua sobrevivência4.A relação entre o ser humano e 

natureza, em Marx, é caracterizada pelo trabalho. Essa relação “era mediada 

não só pela produção, mas também, mais diretamente, por meio dos 

instrumentos - em si um produto da transformação humana da natureza através 

da produção - que permitiram à humanidade transformar a natureza de modos 

universais” (FOSTER, 2005, p.107). Assim, o trabalho é a “atividade 

humanizadora do mundo por excelência” (DUARTE, 1986, p. 64). 

Com o surgimento da propriedade privada e da divisão do trabalho, o 

homem passa por um processo de estranhamento com o trabalho. O 

estranhamento do trabalho explica a dominação do homem pelo homem, nas 

palavras de Mészáros (2006): 

 
O trabalho estranhado constitui-se quando a relação homem natureza 
passa a ser mediada por outros elementos como intercambio, 
propriedade privada e divisão do trabalho, que passam a ditar o 
conteúdo e a finalidade da atividade humana (MÉSZÁROS, 2006,p.78) 
 

Com o surgimento do capitalismo, esse processo se agrava, uma vez que 

o trabalho havia “sido virtualmente reduzido a um status de commodity, 

governada pelas leis da oferta e da procura” (FOSTER, 2005,p.108).  
                                                
4 Esse processo por meio do qual a sociedade humana transforma a natureza externa e, ao 
fazê-lo, transforma a natureza interna é conhecido por metabolismo social. (MARX, 1944). 
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Dessa forma, na sociedade capitalista, ao ser explorado, o trabalhador 

sofre um brutal processo de alienação (ou estranhamento). Aliena-se: das 

coisas, ao ser roubado dos frutos de seu trabalho; de si, no momento em que 

seu trabalho não satisfaz às suas próprias necessidades; de seu gênero, 

daquilo que o torna humano - o que gera sua “animalização”; e dos outros seres 

humanos, que passam a ser vistos como seus concorrentes (MARX, 1981 apud 

DUARTE, 1986). Desse modo, acontece uma cisão entre o homem que trabalha 

e a natureza, resultando na perda da essência do homem, o que transforma a 

sua atividade em um esforço, realizada pela necessidade ou através da força. 

Portanto, no capitalismo, o ser humano encontra-se alheio a sua 

realidade concreta, não sendo capaz de se enxergar como pertencente à 

natureza. Em nossa concepção, aí estaria a causa da contradição existente 

entre a sociedade e o ambiente, raiz do que se convencionou chamar, na 

atualidade, de “Crise Ambiental”. Assim, a ideologia capitalista, pouco a pouco, 

foi transformando-se de modo de produção em verdadeiro modelo civilizatório, 

incluindo dimensões que ultrapassam, em muito, o econômico. Para Leff, a 

crise ambiental: 
é a crise do nosso tempo. O risco ecológico questiona o conhecimento 
do mundo. Esta crise se apresenta a nós como um limite no real que 
re-significa e re-orienta o curso da história: limite do crescimento 
econômico e populacional; limite dos desequilíbrios ecológicos e das 
capacidades de sustentação da vida; limite da pobreza e da 
desigualdade social [...] a crise ambiental é sobretudo um problema de 
conhecimento ( LEFF, 2003,p16). 
 

A natureza, antes mitificada, torna-se dessacralizada e passa a ser 

percebida como um mero recurso a ser transformado em riqueza, dentro de 

uma lógica utilitarista desenvolvida com a revolução industrial e técnico-

científica, ambas integradas à expansão do capitalismo.  

Para Foladori (2001a), muitos autores relacionam  a crise ambiental ao 

desenvolvimento das indústrias, por que essa depreda e polui o meio ambiente. 

É comum relacionar a produção ilimitada da sociedade em direta oposição aos 

recursos materiais finitos do planeta. Relaciona-se, também, a questão do 

aumento populacional e da pobreza à crise ambiental. Segundo o mesmo autor, 

esses diagnósticos apresentam a realidade de cabeça virada, pois essas 
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questões são consequências do modo de produção capitalista. Ainda segundo 

Foladori: 

[...] Para qualquer espécie, a relação com o seu meio ambiente é 
basicamente a que ela estabelece em bloco com o meio abiótico e 
com o resto das espécies vivas, como interdependência dinâmica. 
Com a espécie humana o mesmo não ocorre. Uma sociedade humana 
não estabelece relações com o seu entorno na forma de bloco, e sim 
em grupos e classes sociais, e de maneira desigual [...] A acumulação 
não é da sociedade como um todo, mas de cada classe social [...]Para 
a espécie humana, então, o ambiente não é só a inter-relação com o 
meio abiótico e os demais seres vivos. Existem ambientes diferentes 
para cada classe social, constituídos em primeiro lugar pelas 
restrições impostas pelas outras classes sociais da mesma espécie 
humana [...] (FOLADORI, 2001a, p.118). 

 

Devemos pensar nas relações sociais estabelecidas no modo de 

produção vigente para uma abordagem complexa da crise ambiental 

contemporânea. A crise ambiental é o reflexo das contradições de classes 

inerentes ao sistema capitalista. 

Diante disso, compreendemos que o método dialético de Marxé o 

instrumento mais adequado para a compreensão da realidade ambiental. Para 

Foladori, “há a necessidade de uma teoria interdisciplinar e de uma filosofia 

holística para a análise do problema ambiental, e o conceito de metabolismo 

social de Marx oferece grandes perspectivas” (2001b, p.106). Já para Leff 

(2003), a concretude do pensamento expresso em Marx poderia auxiliar o 

desvelamento da realidade ambiental. 

Para compreendermos tal processo em toda a sua complexidade, faz-se 

necessário apreender mais profundamente esse pensamento. Para tanto, 

necessitamos ter em mente a articulação da realidade em todas as suas 

instâncias, tanto nos processos da infraestrutura, quanto na superestrutura5 

(LEFF, 2003). 

Diante desse cenário de crise, o meio acadêmico iniciou, a partir do 

século passado,algumas discussões sobre o meio ambiente, e, com o avançar 

dos anos, vários segmentos da sociedade começam a discutir sobre a questão 

                                                
5 Ainda a partir da produção teórica de Marx, a sociedade capitalista é formada por dois níveis 
estruturais: a infraestrutura produtiva (modo de produção) e a superestrutura ideológica, 
política. A infraestrutura influencia a superestrutura e a superestrutura é o reflexo da 
infraestrutura. 
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da sustentabilidade ambiental. Por tal razão, apresentaremos a seguir o 

desenvolvimento desses discursos, que acreditamos serem polissêmicos, e, na 

sua vertente hegemônica, não levam em consideração o modo de produção 

capitalista como o precursor da crise ambiental. 

 
 

1.2 Para além do discurso de desenvolvimento sustentável: por um 
modelo de desenvolvimento alternativo e contra-hegemônico6 
 

Em 1972, foi publicado pelo Clube de Roma um relatório intitulado “Os 

limites do Crescimento”, no qual, através de um modelo matemático, os autores 

chegaram à conclusão de que o planeta não suportaria o crescimento 

populacional devido à pressão gerada sobre os recursos energéticos e ao 

aumento da poluição. Os resultados publicados foram pessimistas e apontavam 

para duas possibilidades: ou a mudança dos padrões de crescimento 

econômico ou o colapso ecológico dentro dos cem anos seguintes. Houve a 

preocupação com o crescimento contínuo, tanto o econômico quanto o 

populacional; ambos exponenciais, apontando o primeiro como decorrência do 

segundo (GUIMARÃES, 2010).  

Assim, para alcançar a estabilidade econômica e ecológica Meadowset 

al. (1972) propõem o congelamento do crescimento da população global e do 

capital industrial; mostram a realidade dos recursos limitados e rediscutem a 

velha tese de Malthus sobre o perigo do crescimento desenfreado da população 

mundial (BRÜZEKE, 1993). 

                                                
6 Para Gramsci (1995), a hegemonia seria a direção moral e intelectual de uma sociedade, 
onde a dominação física e corpórea é auxiliada pela instauração do consenso. O poder de 
coesão, conectado ao consenso, constituiria o predomínio de uma visão social do mundo e de 
convívio social. O espaço da hegemonia é a sociedade civil, em que os chamados “aparelhos 
privados de hegemonia” são os responsáveis pela disseminação do pensamento dominante 
(COUTINHO,1999).O bloco histórico que rege a hegemonia, identifica os problemas de uma 
sociedade e responde, de acordo com os seus interesses, à gama dos conflitos do conjunto 
social. Entretanto, quando os setores da sociedade não se identificam com os apontamentos 
da hegemonia estabelecida, eles manifestam sua contrariedade e reivindicam novas atitudes e 
posicionamentos tanto do poder público, quanto da sociedade civil (PERUZZO, 1998), esse 
seria o conceito de contra-hegemonia. 
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Além disso, esse documento também criticava de forma veemente o uso 

da tecnologia como forma de superar a crise ambiental provocada por um 

crescimento exponencial. 

 
“O otimismo tecnológico é a reação mais comum e mais perigosa às 
nossas descobertas a partir do modelo do mundo. A tecnologia pode 
amenizar os sintomas de um problema sem afetar as causas 
subjacentes (...) [e] pode, assim, desviar nossa atenção do problema 
mais fundamental: o problema do crescimento num sistema finito”. 
(MEADOWS et al ,1972 p. 35). 

 

Essas recomendações, porém, geraram várias críticas vindas 

principalmente de países em desenvolvimento. Levantou-se a tese de que as 

sociedades ocidentais, depois de um século de crescimento industrial 

acelerado, defendiam o congelamento do crescimento com retórica ecologista, 

o que atingia de forma direta os países pobres, que tendiam a continuarem 

pobres. Sob grande impacto causado pelo Relatório do Clube de Roma, a ONU, 

no ano de 1972, organizou a Primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente 

Humano em Estocolmo, na Suécia, (PIRES, 2000). Nesse mesmo ano, cria-se, 

também, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), 

órgão ligado à ONU com o objetivo de coordenar as ações internacionais de 

proteção ao meio ambiente. Nessa ocasião, representantes do governo 

brasileiro defenderam o desenvolvimento econômico a qualquer custo 

(MOROSINE, 2005). 

Assim, em meio a conflitos e contradições, o termo ecodesenvolvimento, 

o precursor do desenvolvimento sustentável, foi elaborado em 1973, após a 

Conferência de Estocolmo, como uma forma alternativa ao desenvolvimento 

econômico. Segundo Layrargues (1997), lançado por Maurice Strong, o 

ecodensenvolvimento consistia na definição de um estilo de desenvolvimento 

adaptado às áreas rurais do Terceiro Mundo, baseado na utilização criteriosa 

dos recursos locais, sem comprometer o esgotamento da natureza, pois nesses 

locais ainda havia a possibilidade de tais sociedades não se engajarem na 

ilusão do crescimento mimético. Com a Declaração de Cocoyoc, no México, em 

1974, as cidades do “Terceiro Mundo” também passam a ser consideradas 

incluídas nos projetos do ecodesenvolvimento.  
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Na década de 80, o economista Ignacy Sachs se apropria do termo e o 

desenvolve conceitualmente, criando um quadro de estratégias para o 

ecodesenvolvimento. Esse modelo se baseia em três pilares: eficiência 

econômica, justiça social e prudência ecológica. 

Na visão de Coutinho (2009), a década de 1980 distingue-se pela 

elaboração e divulgação, em 1987, do documento “Nosso Futuro Comum”, 

como é mais conhecido o Relatório da comissão especial criada pela 

Assembleia Geral da ONU, que,sob a presidência da então primeira ministra da 

Noruega,GröHarlem Brundtland, propõe estratégias ambientais de longo prazo 

para obter um desenvolvimento sustentável, em termos mundiais, a partir do 

ano 2000, e que contém as origens daquele que é, ainda hoje, o discurso 

ambientalista predominante e que está na raiz da institucionalização rápida e 

intensa do tema nas duas últimas décadas. 

O relatório mencionado acima forneceu suporte para a compreensão 

naturalista da questão ambiental, e, pela primeira vez, o conceito de 

desenvolvimento sustentável é tratado como um processo que satisfaz as 

necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

de suprir suas próprias necessidades (Nosso Futuro Comum, 1988). Dentre 

outras recomendações, esse documento propõe uma nova relação entre o ser 

humano e a natureza, conciliação entre as questões ambientais e sociais e a 

aceleração do desenvolvimento industrial nos países subdesenvolvidos 

utilizando tecnologias limpas. 

Várias críticas são tecidas ao conteúdo desse relatório, principalmente ao 

termo desenvolvimento sustentável proposto por ele.  

 
Sequenciando a crítica ao conceito de sustentabilidade, veiculado pelo 
relatório Brundtland, condena-se sua natureza polissêmica, que ao 
deixar obscuro seu significado, permite múltiplas leituras, que podem 
oscilar, desde um significado avançado de desenvolvimento, 
associado à justiça social, participação política e preservação 
ecológica, até uma leitura conservadora que o torna semelhante ao 
conceito de crescimento econômico, ao qual se acrescentou uma 
variável ecológica. Herculano, por exemplo, explora uma contradição 
semântica do termo, já que a associação das noções de 
sustentabilidade e desenvolvimento encerra um antagonismo de difícil 
solução. Lembra ele que sustentabilidade é um conceito da ecologia, 
que significa tendência à estabilidade, equilíbrio dinâmico e 
interdependência entre ecossistemas, enquanto desenvolvimento diz 
respeito ao crescimento dos meios de produção, à acumulação e 
expansão das forças produtivas (LIMA, 1997,p.201) 
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Grande parte dos intelectuais que atuam nas questões ambientais 

acredita que o conceito de “desenvolvimento sustentável” busca estabelecer o 

pressuposto de efetiva possibilidade de uma ordem social ecológica e 

democrática, sem que isso implique necessariamente a ultrapassagem do 

capitalismo (COUTINHO, 2009), ou seja, o desenvolvimento sustentável tem 

como diretriz a organização da economia em que, na formulação de Sachs, 

vigore uma solidariedade sincrônica e diacrônica entre as pessoas e entre as 

sociedades e que, ao mesmo tempo, seja “socialmente almejável, 

economicamente viável e ecologicamente sadia” (SACHS,1986), o que, em 

última análise, significaria que desenvolvimento econômico e meio ambiente 

(no sentido de “estoque de recursos naturais” e de “capacidade de absorção do 

ecossistema humano”) não seriam contraditórios, independentemente do modo 

de produção.  

O metabolismo estabelecido pelo capital em sua relação com o meio 

ambiente pressupõe riscos ambientais crescentes, inerentes a um modo de 

produção que necessita destruir a natureza para transformá-la em mercadoria. 

Assim, pensamos que o desenvolvimento sustentável é totalmente 

contraditório, pois: 

 
[...] el concepto de desarrollo tiene que ver con la tarea ilimitada de la 
razón tecnocientífica de desenvolverse a si misma (ciencia y 
tecnología sin límites) y la sostenibilidad tiene que ver con los limites 
ecosociales, lo que hace que todo intento de desarrollo sostenible 
fracase por que el desarrollo predomina sobre la posibilidad de ser 
sostenible7 [...](ECHEVERRI & GOZALEZ,2004; p5). 

 

Então, entendemos que a noção de desenvolvimento sustentável, 

discurso ambientalista dominante, está ligada à lógica capitalista. Pensamos 

que o processo produtivo está na raiz da crise ambiental, é ele que determina o 

uso mais ou menos intenso de certo recurso natural, a quantidade maior ou 

menor de detritos e quem vai participar, e de que forma, do processo produtivo.  

                                                
7 O conceito de desenvolvimento tem a ver com a lição ilimitada da razão tecno-científica de 
desenvolver-se a si mesma (ciência e tecnologia sem limites) e a sustentabilidade tem a ver 
com os limites ecossociais, o que faz com que qualquer tentativa de desenvolvimento 
sustentável fracasse, pois o  desenvolvimento não predomina sobre a possibilidade de 
desenvolvimento sustentável [...](ECHEVERRI & GOZALEZ,2004; p5). Tradução nossa. 
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Em contraposição a essa ideia, utilizaremos, neste trabalho, o termo 

“sustentabilidade ambiental” como um modelo alternativo e contra hegemônico 

de desenvolvimento, pois o mesmo apresenta um raciocínio que assume 

deliberadamente que as relações capitalistas de produção são as causas 

centrais da degradação ambiental. Então, pensamos que a aplicabilidade da 

sustentabilidade “pressupõe a mudança do sistema econômico em seus 

fundamentos capitalistas” (DOBSON, 1999, apud REIGOTA, 2007, p.221). 

Dessa forma, um conceito de sustentabilidade ambiental com o qual 

corroboramos é o de Boff (2012a). Ele propõe um conceito que foge do 

convencional e, dessa forma, pretende ser “sistêmico”, “biocêntrico” e 

“ecocêntrico”. Segundo ele: 

 
Sustentabilidade é toda ação destinada a manter as condições 
energéticas, informacionais, físico-químicas que sustentam todos os 
seres, especialmente a Terra viva, a comunidade de vida e a vida 
humana, visando a continuidade e ainda atender as necessidades da 
geração presente e das futuras, de tal forma que o capital natural seja 
mantido, enriquecido em sua capacidade de regeneração, reprodução 
e coevolução. (p.107) 
 
 

Dentro dessa perspectiva, Boff (2012a) nos esclarece que o modelo da 

“economia solidária” seria o melhor caminho para se trilhar rumo às sociedades 

sustentáveis. Segundo o autor: 

 
Neste tipo de economia o ponto fulcral é ocupado pelo ser humano e 
não pelo capital, pelo trabalho como ação criadora e não como 
mercadoria paga pelo salário, pela solidariedade e não pela 
competição, pela autogestão democrática e não pela centralização do 
poder dos patrões, pela melhoria da qualidade de vida e do trabalho e 
não pela maximização do lucro, pelo desenvolvimento local em 
primeiro lugar e, em seguida, o global. (BOFF, 2012a, p. 60). 
 
 

Corroborando com os nossos pensamentos, Boff ainda nos esclarece 

que esse tipo de economia se apresenta como um tipo alternativo à economia 

capitalista, “por que é movida pelos ideais éticos de preservação de todo tipo 

de vida e pela criação pelo bem viver de todos” (p.60). 

Infelizmente, “O Futuro que Queremos”, documento construído durante a 

realização da conferência da ONU em 2012, a Rio+ 20, não só deu 

continuidade ao discurso do desenvolvimento sustentável, como também 
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agregou um novo tipo de desenvolvimento econômico denominado “Economia 

Verde”.  

Grosso modo, na base da economia verde predomina a noção de que os 

recursos naturais devem ser reduzidos à lógica do mercado. O que é proposto 

é a privatização dos bens públicos como possibilidade objetiva de protegê-los. 

Se não ocorrer a referida mercantilização, o imponderável pode possibilitar 

conflitos, decisões e impactos nocivos ao próprio sistema econômico, 

ameaçando interesses dos grupos que querem preservá-lo. Na visão de Boff 

(2012b), para os formuladores da economia verde: 
[...] o futuro depende da economia, pouco importa o adjetivo que se 
lhe agregue: sustentável ou verde. Especialmente a economia verde 
opera o grande assalto ao último reduto da natureza: transformar em 
mercadoria e colocar preço àquilo que é comum, natural, vital e 
insubstituível para a vida como a água, solos, fertilidade, florestas, 
genes etc. [...] (BOFF, 2012b, p 7). 

 

A nosso ver, o que se pretende com essa economia verde é aprofundar a 

mercantilização e a privatização da natureza. É uma forma de reafirmação do 

controle total da economia sobre a biosfera, pretendendo submeter os ciclos 

vitais às regras do mercado e ao domínio da tecnologia. 

Como partimos de outra perspectiva paradigmática, a da sustentabilidade 

ambiental, acreditamos que uma das formas de superarmos essa armadilha 

criada pelo modo de produção vigente, seria através de uma reforma profunda 

no pensamento, o que faria com que fossemos capazes de questionar as bases 

da modernidade e do modo de produção vigente. 

Dessa forma, é necessário resgatar a noção de educação como direito 

humano, capaz de formar cidadãos críticos que reclamem uma transformação 

social a fim de alcançar uma maior justiça social e ambiental. 

 
1.3. O discurso ambiental na educação: por uma educação crítica e 

transformadora 
 

Entendemos que, durante as realizações das diversas conferências 

internacionais - dentre as principais estão Estocolmo, 72; Belgrado, 75; 

Tbilise,77; Rio, 92 - para a discussão das questões ambientais, houve a 
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preocupação em se tratar a educação como uma das formas para a superação 

da crise ambiental (PIRES, 2000). 

Nesse ínterim, houve a necessidade de qualificar a Educação com o 

termo ambiental, pois, segundo Grün (1996), o ambiente é um termo esquecido 

no processo educativo moderno, cujo principal representante, a escola, esteve 

a serviço da sociedade capitalista e surgiu para contribuir para a formação 

desse modelo de sociedade, que é a principal responsável pela degradação 

ambiental que vivemos. Então, o termo ambiental destacaria as dimensões 

esquecidas do fazer educativo no que se refere à compreensão das relações 

entre a vida e o ambiente, em suas dimensões biofísicas, sócio-históricas e 

socioculturais. 

Não prolongaremos a discussão sobre o surgimento da Educação 

Ambienta (EA) e questões relativas aos enfoques da EA, pois são questões já 

debatidas por vários pesquisadores, como Carvalho (2004), (2001); Dias 

(2003); Guimarães (2000); Jacobi (2005); Reigota (2001); Tozoni-Reis (2004).  

Preocupar-nos-emos em apontar nossa postura em relação à questão da 

educação em seu enfoque ambiental.  

Devido a isso, primeiramente,apresentaremos o nosso conceito de meio 

ambiente para justificar nossa posição. Para Reigota (2002), autor com o qual 

concordamos, meio ambiente é: 

 
o lugar determinado ou percebido, onde os elementos naturais e 
sociais estão em relações dinâmicas e em interação. Essas relações 
implicam processos de criação cultural e tecnológica e processos 
históricos e sociais de transformação do meio natural e construído 
(REIGOTA, 2002; p.14). 

 
 

Dessa maneira, acreditamos que o estabelecimento da adjetivação com o 

termo “ambiental” na educação pode causar uma fragmentação no “pensar” a 

realidade ambiental, que, como expusemos, é dinâmica e interativa. Segundo 

Muniz: 

 
Se os problemas ambientais são hoje [...] considerados em função de 
fatores de ordem social eeconômica, examinados à luz das diferentes 
configurações políticas e culturais, devem sem dúvida ser 
incorporados à educação de uma forma geral/como um todo [...] A 
crítica incide sobre a necessidade de se constituir uma educação 
“ambiental” já que a dimensão ambiental é parte integrante e 
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indissociável no conjunto dos temas que mobilizam as sociedades 
modernas, e, portanto, deve, assim como outras, ser incluída na 
educação. (1999 p. 70). 
 
 

Pensamos que a EA pode auxiliar no debate sobre a incorporação da 

temática ambiental na educação geral, isso não a justifica como um tipo 

“especial” de educação. As questões que ela aborda podem e devem se 

incorporadas a toda a educação, pois qualquer educação deve ser ambiental. 

Não deixaremos, entretanto, de utilizar autores que a utilizam em seus 

trabalhos, como Grün (1996), Reigota (2002) Pires (2000), pois são referenciais 

teóricos que contribuíram e contribuem para aprofundamento das discussões 

que envolvem o tema. 

De forma distante, a EA foi colocada como um dos elementos 

fundamentais para a investida geral contra a crise ambiental e tempor objetivos 

a conscientização, conhecimento, atitude, habilidade, capacidade de avaliação 

e participação da sociedade em relação à problemática ambiental. A questão da 

interdisciplinaridade aparece como uma prática pedagógica que tem por base a 

abordagem dessa temática. Por isso, nos vários e diferentes eventos nacionais 

e internacionais, abriram-se espaços importantes para a construção de 

diretrizes político-filosóficas para a busca de uma sociedade mais justa e 

ambientalmente saudável. 

Dos eventos citados acima, ressaltamos a Conferencia das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente e desenvolvimento, a Rio-92. Não iremos discutir 

o documento oficial construído nessa ocasião, mas sim o documento intitulado 

“Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global” confeccionado durante o Fórum Internacional das 

ONGs evento paralelo a Rio 92. Segundo Pires esse documento 

 
[...] reconhece a educação como direito dos cidadãos e firma posição 
na educação transformadora, convocando as populações a assumirem 
suas responsabilidades, individual e coletivamente e a cuidar do 
ambiente local, nacional e planetário. Para isso a educação ambiental 
tem como principais objetivos contribuir para a construção de 
sociedades sustentáveis e eqüitativas ou socialmente justas e 
ecologicamente equilibradas e gerar, com urgência, mudanças na 
qualidade de vida e maior consciência de conduta pessoal, assim 
como harmonia entre os seres humanos e destes com outras formas 
de vida [...] ( PIRES, 2000;p.6). 
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A ênfase que damos a esse documento deriva, principalmente, do seu 

caráter não governamental, que busca uma educação para a sustentabilidade e 

pressupõe uma educação política, democrática, libertadora e transformadora e 

defendemos que é esse o modelo educacional capaz de auxiliar na superação 

da crise vivenciada por nós. 

Devemos superar as formas de relações sociais instituídas pelo nosso 

atual modelo societário, que impõe relações desiguais no acesso ao ambiente, 

e, dessa forma, ocasiona vários desequilíbrios socioambientais. Devemos 

pensar em um modelo educacional que leve em consideração a formação 

omnilateral do sujeito, no sentido de uma formação plena em todas as suas 

dimensões. Nesse sentido, concordamos com Reigota quando ela trata a EA 

como: 
 
Uma educação política, fundamentada numa filosofia política, da 
ciência da educação antitotalitária, pacifista e mesmo utópica, no 
sentido de exigir e chegar aos princípios básicos de justiça social, 
buscando uma “nova Aliança (Prigogine &Stengers) com a natureza 
através de práticas dialógicas. (1995, p.61). 
 
 

A questão ambiental e educacional são questões políticas, não são 

neutras, portanto a participação radical dos sujeitos é essencial para a 

transformação do ambiente em que vivemos e nessa perspectiva, Tozoni-Reis 

afirma que a EA: 

 
[...] tem como ponto de partida a idéia de que a prática social é 
construída e construtora da humanidade, isto é, construída pelas 
relações sociais de produção da vida social, contribuindo na 
construção dessas mesmas relações. A formação humana plena na 
perspectiva de superação radical da alienação, da exploração do 
homem pelo homem e da exploração da natureza pelos seres 
humanos, exige um processo educativo que garanta condições 
concretas para uma pratica social transformada e transformadora 
(2007, p.13). 

 

Assim, quando nos referimos a uma educação para o desenvolvimento 

de sociedades sustentáveis estamos pensando naquela fundamentada nas 

teorias críticas da educação, cuja função é a instrumentalização dos sujeitos 

sociais para uma prática social transformadora (SAVIANI, 1983). 
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Para Frigotto (2003), a educação pensada pela classe dominante para os 

dominados (trabalhadores) é aquela que tem por fim habilitá-los para a técnica, 

social e ideologicamente para o trabalho para subordiná-los à reprodução das 

demandas do capital. Mantendo, assim, dentre outros aspectos, o monopólio 

aos recursos naturais e aumentando ainda mais as desigualdades sociais. 

Pensando dessa forma temos que buscar “na educação, conhecimentos e 

habilidades que permitam uma melhor compreensão da realidade e envolva a 

capacidade de fazer valer os próprios interesses econômicos, políticos e 

culturais” (GRYZYBOWISKI, 1986; apud FRIGOTTO, 2003; p.26). 

Com isso em vista, em 2011, aconteceu em Porto Alegre, o “Fórum 

Social Temático, Crise Capitalista, Justiça Social e Ambiental”, que se 

caracterizou como um preparatório para a Cúpula dos Povos, movimento 

alternativo à Rio+20. Na ocasião, mais de 20 grupos temáticos construíram um 

documento chamado “Outro Futuro é Possível” que tinha como objetivo 

principal a contraposição ao documento proposto pelos negociadores da ONU 

para a Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável, “O Futuro que 

Queremos”. 

Nesse documento há a discussão de vários temas relacionados ao 

desenvolvimento de uma sociedade justa e ambientalmente sustentável. Foram 

feitas várias críticas à economia verde com sua proposta de mercantilização da 

natureza, exigindo um novo paradigma para a civilização. Emrelação à 

educação, o documento afirma que 

 
es urgente rescatar la noción de educación como derecho humano, en 
sus dimensiones formales e informales; abrir el horizonte a la 
democratización de las sociedades para formar ciudadanías críticas, 
capaces de vincularse a movimientos que reclamen una trasformación 
del orden social, a fin de alcanzar una mayor justicia social e 
ambiental, con la intención de entender y discutir soluciones a los 
problemas de escala planetaria8 (FORUM SOCIAL TEMÁTICO, 
2012;p.11) 
 

                                                
8resgatar a noção de educação como direito humano, em suas dimensões formais e informais, 
é uma questão urgente; abrir o horizonte à democratização das sociedades para formar 
cidadãos críticos, capazes de vincular-se a movimentos que buscam uma transformação de 
orden social,  a fim de alcançar uma maior justiça social e ambiental, com a intenção de 
entender e discutir soluções para os problema de proporções planetárias. (FORUM SOCIAL 
TEMÁTICO, 2012,p.11). Tradução nossa. 
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A educação colocada nesses moldes é uma educação crítica e 

transformadora que respeita os direitos humanos e os de todas as formas de 

vida, bem como promove especificadamente o direito a participação cidadã nos 

espaços de tomada de decisão.  

Sabemos que todas as propostas para a superação da organização 

social em seus moldes capitalistas, são consideradas utópicas pelos seus 

defensores. Entretanto, Mészáros (2004), parafraseando Daniel Singer, afirma 

que devemos defender a “utopia realista”, “pois se toda tentativa de mudar a 

sociedade, e não apenas remendá-la, é classificada com raiva e desprezo de 

utópico, então, transformando o insulto em medalha de honra, devemos 

proclamar que somos utópicos” (SINGER, 1999 apud MÉSZÁROS, 2004, p.16) 

À guisa de conclusão quando nos referimos à emergência de uma nova 

racionalidade, e entendendo que racionalidade é um conjunto de valores e 

crenças que orientam as decisões humanas, pensamos em uma nova forma de 

agir e pensar a realidade.  

Para Leff (2002), atualmente, há o confronto entre duas racionalidades, 

a econômica, por um lado, e a ambiental, por outro. A primeira caracteriza-se 

por sua capacidade de destruição, de entropia, de degradação dos 

ecossistemas e da maioria da população, como já descrevemos anteriormente. 

Por sua vez, a segunda caracteriza-se por sua complexidade, por suas inter-

relações sistêmicas, científicas, econômicas, sociais e políticas. 

Para o autor, são nas práticas de apropriação e transformação da 

natureza onde se confrontam e interagem essas diferentes racionalidades, e, 

ainda segundo Leff, a desconstrução da racionalidade econômica requer a 

construção de uma nova racionalidade social.  

É na construção dessa racionalidade alternativa que se forma o “saber 

ambiental” que é concebido como um processo em construção, complexo, por 

envolver aspectos institucionais tanto em nível acadêmico, contrariando os 

paradigmas das “ciências normais”, quanto a nível sociopolítico, por meio da 

ação de movimentos sociais para maior participação nas tomadas de decisões, 

e de práticas tradicionais de manejo dos recursos naturais. (LEFF, 2001) 
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Segundo Boff (2012), é para a construção de uma racionalidade social 

alternativa que se fala hoje em “Ecologia de saberes” (SANTOS, 2010) ou da 

“Nova Aliança” (PRIGOGINI, 1998). Esses termos expressam a valorização de 

todos os saberes, dos mais populares aos científicos, pois ambos representam 

as formas distintas para descobrir dimensões diferentes da realidade. 

Pelo exposto, percebemos que, para a desconstrução da racionalidade 

econômica e construção de uma nova racionalidade, a educação recebe lugar 

de destaque. Esse destaque se deve, principalmente,à importância da 

educação enquanto instrumento privilegiado de humanização, socialização e 

direcionamento social. Está claro que, como toda prática social, ela guarda em 

si as possibilidades extremas de promover a liberdade ou a opressão, de 

transformar ou conservar a ordem socialmente estabelecida. Nesse sentido, 

embora não seja o único agente possível de mudança social, é um dentre 

outros processos onde essa potencialidade se apresenta (ARANHA, 1989; 

BRANDÃO, 1995). Então, tanto a dimensão educacional quanto a ambiental 

comporta visões de mundo e interesses diversificados e, por isso, são questões 

extremamente políticas. 

A partir do fim do século passado, a discussão em torno da educação 

como uma possível forma de superação da crise ambiental foi veemente 

discutida nas principais conferencias internacionais de cunho ambiental. Houve 

um processo de institucionalização dessa questão nas políticas públicas dos 

mais variados países.  

No próximo capítulo, nos deteremos em discutir as políticas públicas para 

a inserção da temática ambiental na educação em especial nos cursos de 

formação de professores no Brasil. 
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2. A QUESTÃO AMBIENTAL NO SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO 
E A SUA INSERÇÃO NO ENSINO SUPERIOR: DIFICULDADES, 
DESAFIOS E A ARMADILHA DO DISCURSO HEGEMÔNICO 

 

 

 

 

 

Como dissemos no capítulo anterior, as várias Conferências 

Internacionais sobre meio ambiente tinham como um de seus objetivos a 

inserção da dimensão ambiental na educação. Segundo Pires, “apesar das 

diferentes abordagens com que têm sido tratadas essas questões, todas as 

discussões apontam para a necessidade de políticas públicas de educação 

ambiental” (2000; p.2). 

No Brasil, o marco inicial da institucionalização da EA, pelo menos no 

ensino formal, foi a Lei nº 6.938/81, a qual, ao instituir a Política Nacional do 

Meio Ambiente, determinou a inclusão da EA em todos os níveis de ensino 

(Brasil, 1981). Mais tarde, em 1999, foi promulgada a Lei Federal nº 9.795 que 

instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA). Essa lei 

regulamenta o Artigo 225 da Constituição Federal do Brasil, que atribuiu ao 

Governo Federal a responsabilidade de “promover a educação ambiental e a 

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

Tal texto legal aponta para uma proposta político-pedagógica de 

educação para a sustentabilidade capaz de formar pessoas e coletividades 

responsáveis pela melhoria da qualidade de vida e do mundo em que habitam. 

No entanto, a referida lei não leva em consideração as questões relativas à 

superação das relações sociais impostas pela lógica capitalista de produção. 

Do nosso ponto de vista, a lei propõe uma mudança na relação entre 

Sociedade e Natureza, mas mantém a relação existente no seio da sociedade. 

Sobre essa questão Layrargues completa: 
 
o que pareceria ser uma mudança revolucionária (Lei 9795/99), é 
apenas uma reforma esquizofrênica, a conivência da mudança num 
setor e a manutenção da estabilidade em outro. Propõe uma mudança 
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na relação entre Sociedade e Natureza, mas mantém a relação 
existente no seio da Sociedade (2002; p.8). 
 

Assim, apesar de promoverem uma intensiva inserção da dimensão 

ambiental em todos os sistemas de ensino (formal, não formal e informal) 

mantêm um discurso conservador neoliberal de ajustes na relação entre a 

sociedade e natureza sem questionar as relações sociais econômicas 

institucionalizadas desde o surgimento da sociedade industrial, as quais nos 

conduziram à crise ambiental.  

A proposta principal do nosso trabalho é analisar a inserção da dimensão 

ambiental nos cursos de formação de professores em Ciências (biologia, 

química e física) e Matemática da UFG, baseados em um artigo específico da 

PNEA, o 11º, no qual afirma que “A dimensão ambiental deve constar dos 

currículos de formação de professores, em todos os níveis e em todas as 

disciplinas” (BRASIL,1999).  

Portanto, neste capítulo, apresentaremos esse texto legal numa 

perspectiva crítica - própria do nosso posicionamento epistemológico marxista -

apontando os avanços conquistados em relação a essa temática. Além disso, 

mostraremos algumas dificuldades que as Instituições de Ensino Superior 

enfrentam para incorporarem a dimensão ambiental em seus programas. 

 
2.1. A Lei 9795/99: avanços e desafios 

 

Uma das grandes conquistas da PNEA foi propor a inserção da temática 

ambiental em todos os espaços pedagógicos da sociedade. Em seu artigo 2º, a 

lei diz que “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). Quanto à ocorrência da EA no sistema de ensino formal, a 

transversalidade está posta, superando a abordagem interdisciplinar 

recomendada desde Tbilisi (1977). 

O texto da lei que instituiu a PNEA deixa uma brecha para a ocorrência 

de disciplina de EA “nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas 

voltadas ao aspecto metodológico” (BRASIL, 1999), mas não permite a criação 

de disciplinas em cursos de graduação e no ensino básico: “A educação 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


37 

 
 

ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de 

ensino.” Segundo Velasco (2002), a PNEA se expressa contra a criação dessa 

disciplina, ela o faz de modo autoritário. Hoje em dia, várias universidades 

brasileiras possuem a disciplina na graduação, e a experiência acumulada tem 

mostrado excelentes indicadores de que foi uma decisão acertada, mesmo 

contrariando a PNEA. 

Um ponto bastante positivo e já citado algumas vezes neste trabalho é a 

obrigatoriedade da dimensão ambiental nos cursos superiores e em especial 

nos cursos de formação de professores. A lei determina, ainda, que“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). 

Apesar desses avanços, várias críticas são tecidas à PNEA. Uma delas é 

o veto ao artigo 18º: “Devem ser destinados a ações em educação ambiental 

pelo menos vinte por cento dos recursos arrecadados em função da aplicação 

de multas decorrentes do descumprimento da legislação ambiental". Layrargues 

(2002) aponta esse veto como um sinal de que a PNEA perde sua autonomia, 

submetendo seus praticantes a avaliações nem sempre pertinentes. Sem um 

fundo próprio, a PNEA fica também vinculada à subordinação de outras áreas 

que fazem parte do SISNAMA9 que, em tese, abrangeriam a EA. 

Em relação ao conceito de EA apresentado pelo texto “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”, 

gostaríamos de tecer duas grandes críticas. Uma com relação ao conceito de 

sustentabilidade ambiental, e a outra em relação ao desenvolvimento de 

“valores, habilidades, atitudes individuais e coletivos” para a conservação do 

meio ambiente.Levantamos estes questionamentos, pois não podemos cair no 

                                                
9 Sistema Nacional de Meio Ambiente que arrola todos os órgãos e entidades da União, Distrito 
Federal, dosestados, dos municípios e fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis 
pela proteção emelhoria da qualidade ambiental (vide Decreto 99.274 de 6 de junho de 1990). 
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discurso hegemônico transvertido de justiça social e ambiental explícitos neste 

texto em análise. Mészáros (2004) nos adverte que 

 
nas sociedades capitalistas liberal-conservadoras do Ocidente, o 
discurso ideológico domina a tal ponto a determinação de todos os 
valores que muito frequentemente não temos a mais leve suspeita de 
que fomos levados a aceitar, sem questionamento, um determinado 
conjunto de valores ao qual se poderia opor uma posição alternativa 
bem fundamentada, juntamente com seus comprometimentos mais ou 
menos implícitos (MÉSZÁROS, 2004.p 58). 
 

Sabemos que a proposta de sustentabilidade ambiental colocada pelo 

governo é aquela vinculada ao documento “Nosso Futuro Comum”, que é o 

discurso ambientalista institucionalizado predominante. Mas sabemos que esse 

discurso, que chamamos de “desenvolvimento sustentável”, não leva em 

consideração o modelo de produção capitalista como o precursor dos 

desequilíbrios ambientais.  

Nesse discurso (desenvolvimento sustentável), o uso de tecnologias 

limpas, o crescimento econômico dos países pobres, o controle da natalidade, e 

uma educação que se constitua como o elemento responsável pela mudança 

cultural da sociedade, numa correlação positiva entre o aumento da consciência 

ecológica e a diminuição da degradação ambiental, seriam a forma de 

superação da crise ambiental. 

Dessa maneira, fica implícito, no texto legal, que a educação para a 

sustentabilidade é aquela que implica uma resignificação dos valores culturais 

com o objetivo de instaurar uma nova ética na relação sociedade e natureza. 

Sem, contudo, modificar as relações sociais impostas pelo sistema capitalista, o 

qual outorga o acesso desigual a cada classe social, mantendo, assim, os 

conflitos sócioambientais presenciados atualmente. 

Com relação ao “desenvolvimento de valores, habilidades, atitudes 

individuais e coletivos” para a conservação do meio ambiente, corroboramos 

com Layrargues quando afirma: 

 
 [...] não são todos os indivíduos que se beneficiam diretamente desse 
esforço coletivo. Não são todos também que deveriam de fato assumir 
a responsabilidade ou necessidade de empreender esse esforço 
coletivo, pois justamente aqueles que mais se beneficiam das 
vantagens dessa “revolucionária”(inserção da temática ambiental nos 
espaços formais e não formais da educação) mudança, são os 
mesmos que deveriam assumir a responsabilidade histórica e ética de 
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empreender esse esforço por conta própria, sem ter que recorrer à 
convocação de todos a somarem-se à tarefa, para que possam 
continuar desfrutando das regalias e privilégios da privatização dos 
ganhos e socialização das perdas derivadas do uso e abuso da 
apropriação privada dos recursos naturais. Trata-se de um ato 
ideológico, por parte da hegemonia, alegar que a crise ambiental é de 
responsabilidade coletiva, e portanto, a educação ambiental deveria 
ser destinada para todos (LAYRARGUES, 2002;p.8). 

 
Pensamos que a determinação de inserir a temática ambiental em todas 

as modalidades de ensino é válida, entretanto a dimensão política não pode 

ficar de fora dessa prática educativa. Pensar em uma educação que não leve 

em consideração as relação ser humano-ser humano, pobre-rico, patrão-

empregado, agressor-vítima, não deve ser considerada uma educação 

revolucionária, mas sim uma educação que visa a reprodução das práticas 

hegemônicas. Falar da relação Sociedade e Natureza e ficar restrito a essa 

lógica (que se aborde somente a mudanças culturais) significa um 

mascaramento ideológico da realidade social (LAYRARGUES, 2002). 

 

2.2. Algumas dificuldades na inserção da dimensão ambiental nos 
cursos superiores 

 
Em 1985 foi realizado, em Bogotá, Colômbia,o Seminário Universidade e 

Meio Ambiente na América Latina e Caribe, organizado pelaUnesco&Pnuma. O 

evento tinha como principal objetivo a discussão sobre a inserção da dimensão 

ambiental nos cursos superiores.Segundo o documento “Carta de Bogotá”, 

construído durante o seminário, o tratamento das questões ambientais deve ser 

de ordem interdisciplinar tanto no ensino quanto na pesquisa.  Isso envolve a 

reformulação das atuais estruturas acadêmicas, o que permite a incorporação 

das questões ambientais de forma a contemplar todas as instâncias 

universitárias (ensino, pesquisa e extensão).  

Ainda de acordo com o documento, o meio ambiente não é uma moda 

ideológica, mas uma demanda potencial de desenvolvimento do direito de 

cidadania e um passaporte para viajar livremente através das fronteiras 

tradicionais do conhecimento. As universidades devem encontrar formas de 

canalizar o potencial ambiental operacional nos diferentes contextos 

universitários (Unesco&Pnuma, 1985). 
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Segundo Pérez-Gómez (2007), em termos de ensino superior, a 

universidade trouxe para si a co-responsabilidadepelo processo educacional de 

busca por um desenvolvimento sustentável através da Declaração de Princípios 

da Conferência Mundial sobre a Educação Superior, em Paris, 1998, ao afirmar, 

em seu artigo 1º, que as missões de educar, formar e realizar pesquisas em 

educação superior têm a obrigação de contribuir para o desenvolvimento 

sustentável e para a melhoria do conjunto da sociedade. 

No Brasil, apesar de existir uma lei que determina a inserção da temática 

ambiental nos cursos superiores (PNEA), Oliveira (2007, p. 450) esclarece que 

“não há políticas públicas explícitas e consolidadas para a formação ambiental 

em nível superior”. Entretanto, o parecer 14/12, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Ambiental, homologado pelo Ministro da 

Educação dias antes do inicio da conferencia Rio+20, foi aprovado em 06 de 

junho de 2012 pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).  

Segundo o parecer, para o desenvolvimento das Diretrizes Curriculares 

para EA, foi considerado o que já estava proposto na Lei 9795, ou seja, a 

mesma presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo. Reconhece que a EA está pouco presente nas Diretrizes 

Curriculares para as Graduações, merecendo orientações para sua inclusão. 

Assim, 
as Diretrizes Nacionais para a Educação Ambiental contribuirão para 
incluir no currículo o estudo e as propostas para enfrentamento dos 
desafios socioambientais, bem como para pensar e agir na perspectiva 
de criação de espaços educadores sustentáveis e fortalecimento da 
educação integral, ampliando os tempos, territórios e oportunidades de 
aprendizagem. 
 

E, ainda: 
 
Os sistemas e instituições de ensino devem assumir princípios e 
objetivos da Educação Ambiental na construção dos Projetos Político-
Pedagógicos (PPP) e Planos de Cursos (PC), no caso das instituições 
de Educação Básica, e na elaboração dos Planos de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) e Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), nas 
instituições de Educação Superior; nos materiais didáticos e 
pedagógicos, na gestão, bem como nos sistemas de avaliação 
institucional e de desempenho escolar (PARECER CNE/CP 14/12;p 
17) . 

 

De acordo com o mesmo parecer, a dimensão ambiental deve constar 

nos currículos da Educação Superior e Básica da seguinte maneira: 
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- pela transversalidade, mediante temas relacionados com o meio 
ambiente e a sustentabilidade socioambiental, tratados 
interdisciplinarmente; 
- como conteúdo de disciplina ou componente já constante do 
currículo; 
- pela combinação de transversalidade e de tratamento em disciplina 
ou componente curricular (PARECER CNE/CP 14/12, p 20). 

 

De maneira geral, pensamos que as referidas diretrizes não superaram a 

visão conservadora sobre a educação, questão que discutimos no tópico 

anterior sobre a PNEA. De alguma forma, entretanto, podem auxiliar no 

cumprimento da referida leiao orientar os cursos superiores na inserção da 

dimensão ambiental em seus currículos.  

Acreditamos que uma das grandes dificuldades para a abordagem global 

e articulada da dimensão ambiental no ensino superior deriva,principalmente, 

do reducionismo com que são tratadas essas questões. Sabemos que as 

pesquisas e o ensino na educação superior são realizados de formas 

fragmentadas e pontuais. É bastante comum a realização de pesquisa e 

extensão que tratam da poluição e descontaminação de certo manancial 

hídrico, ou uma investigação sobre agricultura sustentável etc. De alguma 

forma, essas iniciativas são importantes para a formação dos profissionais e até 

podem melhorar a qualidade de vida das populações que se beneficiam dessas 

pesquisas, mas elas não são capazes de atingir o “miolo” dos problemas sócio-

ambientais, pois estão inscritos justamente na racionalidade instrumental e 

apenas afetam a periferia da visão do mundo dos grupos de pessoas 

envolvidos. 

Acreditamos que a fragmentação no tratamento das questões ambientais 

se deve, principalmente, à influência que a ciência clássica exerce nas IES. 

Pela sua objetividade, formalidade, empirismo e tantas outras características 

peculiares, a ciência moderna trouxe a grande promessa de progresso, de 

futuro e de certezas. O mundo da razão estava fora das determinações da 

natureza e da história para poder chegar, através do conhecimento, à verdade 

absoluta (KANT, 1987). Nas palavras de Boaventura Santos: 

 
[...] a racionalidade científica é também um modelo totalitário, na 
medida em que nega o caráter racional a todas as formas de 
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conhecimento que se não pautarem pelos seus princípios 
epistemológicos e pelas suas regras metodológicas [...] (SANTOS, 
2002; p.58) 
 

É esse o mundo no qual a escola moderna se estruturou, começou a dar 

ênfase ao desenvolvimento de um tipo de racionalidade lógico matemático, e 

enviou, para um plano menos importante, os outros tipos de inteligências, de 

racionalidades e de formas de conhecimento.  

Assim, desde essa perspectiva, a EA tem sido um campo específico das 

ciências da educação que se dedicam a um ensino de práticas ecológicas para 

transformar a atitude do ser humano frente à natureza (NOGUERA, 2000), tal 

qual demonstramos na análise do PNEA. Segundo Loureiro (2004), essas 

práticas de EA seguem por uma vertente conservadora em que o modus 

operandi que predomina é o das ações pontuais, descontextualizadas dos 

temas geradores, frequentemente descoladas de uma proposta pedagógica, 

sem questionar o padrão civilizatório, apenas realimentando uma visão 

simplista e reducionista.  

Nossas escolas seguem mostrando aos estudantes um mundo 

fragmentado expresso diretamente em seus currículos: 

 
Los currículos escolares expresan el estudio y conocimiento de un 
mundo compartimentado y no de un mundo sistémico, altamente 
complejo, autopoiésico, que se autoconstruye 10[...] (ECHEVERRÍA & 
GONZÀLEZ, 2005;p. 4) 

 

A organização curricular baseada na fragmentação do saber é pouco 

significativa no sentido de tratar os problemas ambientais de forma pontual, 

como já dissemos. Defendemos uma profunda revolução no seio das 

organizações educacionais para superar esse tipo de visão.  

As práticas educativas devem enfrentar a fragmentação do conhecimento 

e desenvolver uma abordagem crítica e política, mas reflexiva (JACOBI, 2005). 

Como combater a fragmentação do saber que persegue as instituições 

educacionais influenciadas pelas práticas científicas modernas? Como realizar 

                                                
10Os currículos escolares expressam o estudo e o conhecimento de um mundo 
compartimentado em vez de um mundo sistémico, altamente complexo, autopoiésico, que se 
autoconstrói [...] Tradução nossa. 
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uma abordagem crítica e política das questões ambientais? Certamente, não 

temos receitas prontas e pensamos que nunca a teremos. 

Segundo Floriani (2000, p.33), “somente a criatividade na vida global 

poderá restabelecer o princípio da totalidade, na vida moderna, desbloqueando 

e descondicionando os sistemas socioculturais dominantes”. Floriani, ao 

parafrasear Bohm; Pet, (1989), nos esclarece que: 

o desafio que se põe à humanidade é único, porque nunca antes 
ocorreu algo de semelhante. Não há dúvida de que precisamos de 
nova onda criativa para poder enfrentá-lo. Não se trata aqui 
precisamente de uma nova maneira de fazer ciência, mas sim de uma 
nova abordagem da sociedade e, muito mais ainda, de uma nova 
espécie de consciência (BOHN; PET, 1989 p. 272 apud FLORIANI, 
2000, p. 34). 

 

Acreditamos que um pré-requisito básico para o tratamento das questões 

ambientais é a superação da visão fragmentada da realidade. Pois, analisar o 

meio ambiente implica na intervenção de diversas disciplinas que atuem em um 

conjunto de níveis de apreensão e utilizem diferentes instrumentos teóricos e 

conceituais (RAYNAUT, 2002). 

A interdisciplinaridade esteve presente em todas as discussões 

internacionais que envolviam a educação em sua dimensão ambiental. Mesmo 

assim, a definição de conceitos, ou de um conceito para interdisciplinaridade, 

parece estar em construção. Geralmente esse assunto é tratado sob dois 

grandes enfoques: o epistemológico e o pedagógico. Sob o enfoque 

epistemológico, toma-se como categoria de estudo: o conhecimento em seus 

aspectos de produção, reconstrução e socialização; a ciência e seus 

paradigmas e o método como mediação entre sujeito e a realidade. No campo 

pedagógico, discute-se fundamentalmente, questões de natureza curricular, de 

ensino e de aprendizagem escolar (THIESEN, 2008). 

No campo epistemológico, Floriani (2000) diz que a nova “cientificidade” 

deveria permitir o livre trânsito de saberes através de vasos comunicantes, 

onde não haja lugar para a arrogância do seu olhar sobre outras formas de 

saber, incluindo-as no patrimônio cultural da diversidade de saberes da 

humanidade. Por outro lado, a ciência não deve abrir mão dos saberes 

disciplinares, pois, segundo ele, esses são imprescindíveis para o avanço 

tecnológico. Entretanto, deve haver uma “tomada de uma consciência prática 
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de fazer conhecimento diferente, do ponto de vista individual e social, isto é, 

institucional” (FLORIANI, 2000;p.34). 

Ainda sob esse enfoque, Leff (2000) nos adverte que a orientação para o 

manejo, gestão e apropriação dos recursos ambientais se faz necessário uma 

reflexão crítica sobre os marcos conceituais e as bases epistemológicas para 

impulsionar uma prática interdisciplinar mais profunda e mais bem 

fundamentada. Nesse sentido, ele diz que: 

 
a estratégia epistemológica proposta para compreender as possíveis 
articulações das ciências no campo da interdisciplinaridade ambiental, 
acaba sendo oposta ao positivismo lógico e a todo idealismo empirista 
e subjetivista (LEFF, 2000  p.32). 

 

Assim, segundo esse autor, o positivismo lógico tentou unificar a ciência 

em uma “Teoria Geral dos Sistemas” (TGS), como prática interdisciplinar, que 

não foge dessa racionalidade científica que “externaliza” o ambiente e 

desconhece a complexidade ambiental. Ainda para Leff, a interdisciplinaridade 

deve ser entendida como uma “retotalização” do conhecimento, de 

“completude” não alcançada por um projeto de cientificidade (positivismo) que “ 

fraturou o corpo do saber submetendo a natureza a seus desígnios dominantes” 

(2000,p.34). 

Com bases nessas concepções, acreditamos que a escola deve 

acompanhar as transformações da ciência contemporânea, adotar e, 

simultaneamente, apoiar as exigências interdisciplinares que transcrevam, hoje, 

à construção de novos conhecimentos. O mundo está cada vez mais 

interconectado, interdisciplinarizado e complexo. Entretanto, não devemos 

perder de vista as questões políticas e ideológicas por trás de discursos ditos 

interdisciplinares. 

Sabemos que as experiências interdisciplinares nos contextos 

educacionais ainda são incipientes. O modelo disciplinar e fragmentado das 

universidades são exemplos disso. Embora possamos encontrar propostas 

interdisciplinares nos planos de curso de instituições de nível superior, ainda é 

prevalecente a lógica funcional e racionalista que o poder público e a iniciativa 

privada utilizam para organizar seus quadros de pessoal técnico e docente e a 
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resistência dos professores em reconhecer os limites, a importância e a 

relevância de sua disciplina. 

Entretanto, no atual contexto social e educacional, é importante a 

consolidação de práticas pedagógicas interdisciplinares. Na visão de Jacobi 

(2000): 
A interdisciplinaridade pressupõe o desenvolvimento de metodologias 
interativas configurando a abrangência de enfoques e contemplando 
uma nova articulação das conexões entre as ciências naturais, sociais 
e exatas [...] A preocupação em consolidar uma dinâmica de ensino e 
pesquisa a partir de uma perspectiva interdisciplinar enfatiza a 
importância dos processos sociais que determinam as formas de 
apropriação da natureza e suas transformações, por meio da 
participação social na gestão dos recursos ambientais, levando em 
conta a dimensão evolutiva no sentido mais amplo e incluindo as 
conexões entre a diversidade biológica e cultural, assim como as 
práticas dos diversos atores sociais e o impacto da sua relação com o 
meio ambiente (JACOBI, 2000, p. 246). 

 

Para Paulo Freire (1987), a interdisciplinaridade é o processo 

metodológico de construção do conhecimento pelo sujeito com base em sua 

relação com o contexto, com a realidade, com sua cultura. Busca-se a 

expressão dessa interdisciplinaridade pela caracterização de dois movimentos 

dialéticos: a problematização da situação, pela qual se desvela a realidade, e a 

sistematização dos conhecimentos de forma integrada. 

Sem dúvida, as aprendizagens mais importantes para os docentes e 

alunos, nesse tempo de complexidade e de interdisciplinaridade, devem ser as 

de integrar o que foi separado, religar o que foi desconectado, problematizar o 

que foi colocado como certo e objetivo e imposto como verdade absoluta. O 

enfoque interdisciplinar para a prática pedagógica implica em romper hábitos e 

acomodações, além de buscar algo novo e desconhecido, o que é um grande 

desafio. 

 
2.3. Diretrizes Nacionais para a formação de professores: competências 

e habilidades a serviço do capital 

 
Ao analisarmos os PPC dos cursos, constatamos que esses sofreram 

modificações para atender às novas exigências contidas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


46 

 
 

(Brasil/CNE, Par. nº. 09/2001, Res. nº.01/2002). E nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais inerentes a cada curso, são elas: 

- Resolução CNE/CES Nº 8, de 11 de março de 2002. Estabelece as 

Diretrizes Curriculares para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em 

Química (DCNQ); 

- Resolução CNE/CES nº 7, de 11 de março de 2002. Estabelece as 

Diretrizes Curriculares para os cursos de Ciências Biológicas (DCNCB); 

- Resolução CNE/CES nº 9, de 11 de março de 2002. Estabelece as 

Diretrizes Curriculares para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Física 

(DCNF); 

- Resolução CNE/CES nº 3, de 18 de fevereiro de 2002, que estabelece 

as diretrizes curriculares para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em 

Matemática (DCNM). 

Dessa forma, optamos por realizar uma breve discussão sobre o que é 

proposto em cada uma dessas diretrizes, levando em consideração as questões 

ambientais, tendo em vista que essas foram elaboradas após a promulgação da 

lei 9597/99 (PNEA), que, como dissemos, em seu 11º parágrafo, obriga a 

inserção ambiental nos cursos de formação de professores. 

Além disso, procuramos analisar como a formação de professores é 

proposta nessas diretrizes a partir de nossa noção de educação, em particular 

a dimensão ambiental. Sobre essa questão, como já foi exposto, pensamos que 

a prática social é construída e construtora da humanidade e acreditamos que a 

prática educativa deva proporcionar a superação radical da alienação, para 

garantir condições concretas para a emancipação e transformação dos seres 

humanos e da sociedade (TOZONI-REIS, 2005). 

Desde o início da década de 90 do século passado, a organização do 

sistema educacional brasileiro vem passando por várias reformas. Segundo 

Mazzeu (2012), as demandas de reestruturação produtivas para a qualificação 

para o trabalho promoveram a elaboração de programas e diretrizes 

educacionais pautados na competitividade, adotando conceitos como a 

flexibilidade, a autonomia e a polivalência como eixos centrais. Ainda segundo 

essa autora, “a finalidade última de tal estratégia consiste na adaptação dos 

indivíduos às exigências do sistema capitalista no que se refere ao modo de 
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produção e ao novo modelo de sociabilidade imposto pelo capital.” (MAZZEU, 

2012, p. 2) 

Por consequência, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

de Professores (DCN), segundo Freitas (2002), adotam a “pedagogia da 

competência” como a “pedagogia oficial”, para fazer face às exigências postas 

pelas reformas educativas dos organismos internacionais, como o Banco 

Mundial, nos diversos países, visando à adequação da educação e da escola 

às transformações no âmbito do trabalho produtivo. 

A noção de competência, exposta nesse documento, segundo a autora, 

vem provocando a “desprofissionalização” da carreira do professor, uma vez 

que as competências, caracterizadas como um conjunto de habilidades 

características de cada indivíduo contrapõe-se, à dimensão conceitual de 

qualificação profissional que dá força ao conceito de profissão.  

 
Isso significa dizer que uma gestão fundada na competência encerra a 
idéia de que um assalariado deve submeter a uma validação 
permanente, dando constantemente provas de sua adequação ao 
posto, de seu direito a uma promoção ou a uma mobilidade 
promocional (RAMOS, 2001,p.194 apud, FREITAS, 2002, p.155). 

 

Freitas (2002) ainda nos esclarece que a noção de competência utilizada 

nas DCN reduz a formação de professores a um processo de desenvolvimento 

de competências para lidar com técnicas e instrumentos do ensino e da ciência 

aplicada no campo do ensino e da aprendizagem caracterizada na visão 

instrumental da investigação e da pesquisa e da individualização do processo 

de formação continuada: 

 
Competências referentes ao conhecimento de processos da 
investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática 
pedagógica – Competências referente ao gerenciamento do próprio 
desenvolvimento profissional (CNE, 2002, p.3 apud, FREITAS, 2002, 
p.156) 

 

Compreendemos que o documento defende a formação do professor 

baseada numa determinada noção de competência que permite ao profissional 

mobilizar os conhecimentos construídos com o propósito de transformá-los em 

ação. Tal perspectiva pressupõe uma “articulação” entre teoria e prática em 

que,segundo Mazzeu (2002), há uma subsunção da teoria à prática, atribuindo 
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uma visão instrumental à primeira, “as DCN expressam essas proposições em 

seus artigos, regulamentando o esvaziamento da formação docente, bem como 

sua limitação à contingência da prática.” (IDEM, 2002, p.12). 

Para Dias & Lopes (2003), essa perspectiva de currículo baseada nas 

competências tende a secundarizar o conhecimento teórico em detrimento do 

conhecimento prático e isso pode prejudicar sobremaneira a formação 

intelectual e política dos professores. 

Essa formação baseada na “pedagogia da competência” também se 

apresenta nas Diretrizes Curriculares Nacionais inerentes a cada curso em 

estudo. A formação com vistas à adaptação do aluno a uma sociedade 

altamente mutável parece guiar tais documentos. Há a construção da ideia de 

que “a escola deve estar sintonizada com as mudanças da sociedade, 

ajustadas ao mercado de trabalho.” (Dias & Lopes, 2003, p.1164). Alguns 

fragmentos textuais, que se referem a essa perspectiva, foram extraídos desses 

documentos: 

 
O desafio é propor uma formação, ao mesmo tempo ampla e flexível, 
que desenvolva habilidades e conhecimentos necessários às 
expectativas atuais e capacidade de adequação a diferentes 
perspectivas de atuação futura (DCNF, 2002, p.3). 
 
Garantir uma formação que lhes prepare (aluno) para enfrentar os 
desafios das rápidas transformações da sociedade, do mercado de 
trabalho e das condições de exercício profissional (DCNM, 2002, p.3). 
 
As diretrizes curriculares devem propiciar às instituições a elaboração 
de currículos próprios adequados à formação de cidadãos e 
profissionais capazes de transformar a aprendizagem em processo 
contínuo [...] respondendo com criatividade e eficácia aos desafios que 
o mundo lhes coloca (DCNQ, 2002, p.2). 
 
O curso deve comprometer-se com o desenvolvimento profissional 
constante, assumindo uma postura de flexibilidade e disponibilidade 
para mudanças contínuas [...] (DCNCB, 2002, p. 4). 

 

Grosso modo, as DCN inerentes a cada curso em estudo mantêm a 

tendência de se alinhar teoricamente às DCN para a formação de professor da 

educação básica. Percebe-se a inclinação para uma formação docente ligada à 

instrumentalização teórica do professor para resolver problemas de ordem 

prática do cotidiano escolar, além de estar explícita a orientação para o 

desenvolvimento da individualização para a sua formação continuada, o que 
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compromete, como já dissemos, a formação política e filosófica desses 

professores. 

Dias & Lopes (2003, p. 1171) em análises aos documentos curriculares 

oficiais concluem que: 

 
A perspectiva desenvolvida pelos documentos oficiais, o caráter 
projetado é o de um professor a quem muito se cobra individualmente 
na prática, ou seja, na responsabilidade pelo desempenho dos seus 
alunos, seja no desempenho de sua escola, embora o discurso aponte 
para a construção de um trabalho coletivo, criativo, autônomo e 
singular [...] O currículo por competências apresenta-se como 
recontextualizado com o fim de atender novas finalidades de formação 
docente: flexível e sujeita à avaliação permanente [...] os conteúdos e 
as disciplinas passam a ter valor apenas como meios para constituição 
de competências. 

 

Percebemos, assim, a vinculação entre a educação e interesses de 

mercado, “cabe à educação de qualidade a formação de capital humano 

eficiente para o mercado” (Dias & Lopes, 2003, p.1156), em virtude das novas 

exigências do mundo do trabalho e das mudanças culturais em curso. 

Essa intervenção governamental na formação de professores, exercida 

por meio das políticas educacionais em geral e em especial das DCN, a nosso 

ver, expressa a questão do poder nas modernas formações capitalistas. Com 

essas análises, constatamos a hegemonia cultural das classes dominantes 

exercidas sobre as classes oprimidas por meio do controle dos sistemas 

educativos. Através desses meios, os dominantes “educam” os dominados para 

que esses vivam se submetendo à sua supremacia como algo natural e 

conveniente, fato que inibe o seu potencial de contestação à ordem dominante. 

Pensamos que esse tipo de educação, baseada na aferição das 

“competências” e voltada para a resolução de problemas práticos no ambiente 

escolar, não atende às expectativas de formação emancipatória e 

transformadora do futuro professor, algo essencial para o tratamento das 

questões ambientais; “a educação nesses moldes reproduz princípios e valores 

da economia insustentável” (GADOTTI, 2008). Esse tipo de concepção 

curricular abre brechas para uma formação ambiental pautada no pragmatismo, 

bem como estimula ações fragmentadas e pontuais, em relação à temática 

ambiental, no meio escolar. Nesses moldes, a EA é compreendida somente 

como um instrumento de mudanças comportamentais, e não se abre para uma 
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discussão mais crítica sobre o seu valor de transformação social para atingir a 

mudança ambiental.  

Na perspectiva marxiana, não é possível transformar a relação homem-

natureza, sem transformar, simultaneamente, as relações sociais e o modo de 

produção capitalista. Para Saviani (1996), através da reflexão filosófica há a 

possibilidade de ocorrer a compreensão da prática educativa no interior da 

prática social. Essa reflexão é embasada pelas categorias radicalidade, rigor e 

globalidade; e fundamentada, teórico-metodologicamente, pelo MHD. Esse tipo 

de reflexão possibilita ao educador a superação de uma prática pedagógica 

concebida de forma fragmentada e desarticulada, por uma compreensão 

unitária, coerente, articulada e intencional (MAZZEU. 2012). Esse tipo de 

reflexão não tem espaço nas DCN, contribuindo, assim, para a formação 

instrumental dos futuros professores. 

Faz-se urgente a construção de espaços públicos para o diálogo e 

formulação de alternativas curriculares para a formação de professores. Além 

da crítica que tecemos aos currículos baseados nas competências, devemos ter 

capacidade de formular alternativas ao que está vigente, através de um maior 

envolvimento popular que transgrida a unilateralidade com que é posta as DCN 

pelo governo a fim de cooptar os futuros docentes aos interesses do mercado. 
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA INVESTIGAÇÃO 
 
 
 
 
 Neste capítulo, faremos uma abordagem sobre os procedimentos 

teóricos e metodológicos que embasarão as análises dos dados colhidos para a 

nossa pesquisa. Para tanto, serão apresentados o método adotado por nós, a 

perspectiva marxista, e, por fim, algumas reflexões para a compreensão da 

coleta e da análise dos dados. 

 

3.1. O método 
 

No presente trabalho, partimos do pressuposto de que o método não 

pode servir para fazer com que a realidade se encaixe nele como uma camisa 

de força, permitindo apenas alguns movimentos controlados. A opção por uma 

concepção metodológica demonstra a posição do pesquisador diante da 

realidade; sua pesquisa revelará uma determinada visão de mundo e os 

elementos que contribuirão para a legitimação da transformação do real 

(MARTINS, 2006). 

Nesse sentido, Vieira (2007, p. 147) afirma que o método escolhido tem 

uma ordenação, uma sistematização intelectual, “a qual se expressa através de 

um conjunto coerente de leis, categorias e conceitos”. “Consiste num caminho 

que pode levar a outros caminhos, alcançando o fim proposto e também os 

vários fins não indicados”. 

Optamos pela abordagem qualitativa da pesquisa, que, segundo Minayo 

(1994), se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado. 

Caracteriza-se por traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo 

social; trata-se de reduzir a distância entre indicador e indicado, entre teoria e 

dados, entre contexto e ação. Assim, a pesquisa qualitativa propicia-nos a 

escolha apropriada de métodos e teorias, bem como a refletividade do 

pesquisador, que consiste no ato de refletir sobre a pesquisa, caracterizando-se 
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como um dos elementos centrais da própria construção do conhecimento 

(FLICK, 2009). 

A proposta principal do nosso trabalho é analisar a inserção da dimensão 

ambiental nos cursos de formação de professores em Ciências (biologia, 

química e física) e Matemática da UFG baseados em um artigo específico do 

PNEA, o 11º onde se afirma que “a dimensão ambiental deve constar nos 

currículos de formação de professores, em todos os níveis e em todas as 

disciplinas” (BRASIL,1999). Para tanto, levamos em consideração os PPC 

desses cursos e os discursos dos professores. 

Dessa forma, necessitávamos de elementos teórico-metodológicos que 

demonstrassem nosso posicionamento epistemológico11, e nos orientassem no 

caminho a ser percorrido. Para esse fim, utilizamos fundamentos do método 

Materialista Histórico Dialético (MHD). Dessa maneira, a dialética, a 

historicidade, a materialidade e a totalidade foram os fundamentos teórico-

metodológicos utilizados por nós nessa pesquisa. 

Esses fundamentos foram utilizados para refletir sobre os discursos 

ambientais correntes, a saber: crise ambiental, sustentabilidade ambiental, 

educação e meio ambiente, entre outros. Além disso, consideramos as 

conjunturas macro das políticas sociais e econômicas relativas ao contexto 

histórico do qual faz parte esse objeto de pesquisa, pois, assim, podemos 

entender o objeto em suas múltiplas determinações, considerando a totalidade 

do mesmo. A figura 1, a seguir, representa a forma como utilizamos esses 

fundamentos em nossa pesquisa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Entenda-se como epistemologia, em primeiro lugar, o “modo como se produz o 
conhecimento” e, em segundo, “o modo como se acessa o conhecimento.” (FLORIANI e 
KNECHETEL, 2003) 
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FIGURA 1- Representação da utilização do MHD no trabalho de pesquisa. 

 
 

3.2. A dialética de Marx e seu método de interpretação da realidade: 
contribuição para a análise e compreensão do objeto de estudo 
 

Segundo Pires, “discutir os paradigmas de interpretação da realidade [...] 

exige a localização da relação sujeito-objeto como a questão central” (1997, p. 

83). Esse é um problema que se apresenta em todas as ciências e a forma 

como ele é abordado pode apresentar diferenças. A dialética é uma dessas 

formas, assim como, “mais especificadamente, o MHD ou dialética marxista” 

(1997, p. 84). 

Foi o pensador alemão Karl Marx que concebeu o MHD como uma 

ciência, cujo objeto é a relação social e econômica determinada pelo meio de 
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produção. Marx construiu uma dialética materialista, em oposição à dialética 

idealista hegeliana (ALVES, 2010, p.1) diferencia os materialistas e os 

idealistas da seguinte maneira: 

 
Para os materialistas, a única realidade é a matéria em movimento, 
que, por sua riqueza e complexidade, pode compor tanto a pedra 
quanto os extremamente variados reinos animal e vegetal, e produzir 
efeitos surpreendentes como a luz, o som, a emoção e a consciência. 
O materialismo contrapõe-se ao idealismo, cujo elemento primordial é 
a idéia, o pensamento ou o espírito. 
 

A dialética hegeliana parte do princípio da identidade de opostos. Ela se 

compõe de várias unidades, das quais Hegel enumera três: tese, antítese e 

síntese. A tese pode ser entendida como o momento da afirmação; a antítese é 

o momento da negação da afirmação, gerando a tensão que origina a síntese, o 

último momento, que corresponde à negação da negação, ou seja, é o 

resultado da antítese anterior, no qual suspende a oposição entre a tese e a 

antítese. A síntese representa uma nova realidade marcada pela aparição da 

Razão Absoluta, da consciência de si, ou, o, que dá no mesmo, da 

autoconsciência. A dialética é o movimento contraditório, dentro de unidades, 

que a cada nova etapa nega e supera a etapa anterior, num fluxo contínuo de 

superação-renovação. Hegel sustenta a ideia de que um princípio não basta em 

si mesmo, pois carrega em si a contradição e a luta de opostos (NÓBREGA, 

2005). 

 O pensamento dialético de Hegel procura as contradições nas coisas, o 

real é dialético e atravessado por inúmeras contradições. O que determina a 

progressão desse conceito é a negação. Esse movimento dialético é a 

realidade, porém, vista de forma racional, no pensamento. Alves, em relação à 

racionalidade de Hegel, diz que 

O espírito (razão), em Hegel, aparece, então, como pensamento que 
se pensa a si mesmo, como natureza e como espírito [...] o espírito é 
tudo. Todo concreto, todo real - a natureza, a história- isto é, tudo 
aquilo tem um significado particular, dissolve o pensamento abstrato 
(ALVES, 1996.p.53). 

 

Para Marx, esse pensamento de Hegel é alienado, pois o espírito 

abstraído de toda determinação da natureza e da história, é irreal, separado da 

realidade, “a exterioridade do pensamento abstrato [...] a natureza é-lhe 
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exterior, é a perda de si próprio; e ele concebe-a também como algo externo, 

como pensamento abstrato, mas pensamento abstrato alienado” (MARX, 1993, 

p.242). Assim, Marx dirá que os indivíduos são dependentes não da Razão, 

mas das condições materiais da produção dos bens necessários à vida. Ou 

seja, cada desenvolvimento das forças produtivas corresponderá a novas 

relações de produção mais avançadas, o que, por sua vez, corresponderá, mais 

adiante, a um novo momento de reflexão dos indivíduos sobre sua essência - 

subjetiva e objetiva, o ser e suas condições de existência. A posição 

materialista dialética conserva o método dialético na análise, retirando seu 

conteúdo metafísico, isto é, modifica o papel do pensamento na determinação 

do real procurando demonstrar que tal unidade contraditória pode ser descrita e 

comprovada empiricamente. 

Dessa maneira, compreendemos que Hegel faz da consciência o sujeito 

e do ser o objeto, enquanto Marx faz do ser o próprio sujeito em sua atividade 

prática, e da consciência o objeto apreendido pelo ser em sua realidade 

objetiva, material.  

Podemos encontrar a aplicação do método de interpretação da realidade 

de Marx em “O Capital”, para as análises econômicas ali realizadas. Nessa 

obra, vislumbramos a preocupação de Marx em relação ao material, como os 

homens se organizam na sociedade para a produção e a reprodução da vida; 

abordando também o caráter histórico, ou seja, como eles vêm se organizando 

ao longo da história (PIRES, 1997).  

A implementação do método marxista, pressupõe, como ponto de partida, 

a apreensão do real imediato (a representação inicial do todo) que, convertido 

em objeto de análise por meio de processos de abstração, resulta numa 

apreensão de tipo superior, expressa no concreto pensado.  

 
A construção do pensamento se daria, pois, da seguinte forma: parte-
se do empírico, passa-se pelo abstrato e chega-se ao concreto. 
Diferentemente, pois, da crença que caracteriza o empirismo, o 
positivismo, etc.(que confundem o concreto com o empírico), o 
concreto não é o ponto de partida, mas o ponto de chegada do 
conhecimento. E, no entanto, o concreto é também ponto de partida. 
Como entender isso? Poder-se-ia dizer que o concreto de partida é o 
concreto real e o concreto-ponto de chegada é o concreto pensado, 
isto é, a apropriação pelo pensamento do real-concreto. Mais 
precisamente: o pensamento parte do empírico, mas este tem suporte, 
o real concreto. (SAVIANI, 1996, p.11) 
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Assim, para Saviani, movimentar o pensamento significa refletir sobre a 

realidade partindo do empírico (real aparente) e, por meio das abstrações 

(reflexões, teorias), chegar ao concreto, que seria a compressão mais 

elaborada da realidade. 

O próprio Marx em “Uma crítica da economia política”, parafraseado por 

Volpe (1972), nos esclarece que: 

 
“lo concreto es el efectivo punto de partida de la observación y de la 
concepción, en nuestro pensamiento aparece, sin embargo, como un 
proceso de síntesis, como un resultado y no un punto de partida: lo 
concreto es concreto en cuanto conjunto de muchas determinaciones 
y, por lo tanto, unidad de lo múltiple 12[...](MARX apud VOLPE, 1972, 
p.148). 

 
 

Então, para empreender um trabalho nesses moldes, o pesquisador deve 

ter em mente que o MHD é o método do “concreto ao abstrato ao concreto”, 

haja vista que, num primeiro momento, deve ocorrer a distinção entre o 

empírico e o pensado. Então, é importante estabelecer como nosso ponto de 

partida (o empírico, o real aparente):  

- Os discursos ambientais dos professores entrevistados; 

- Os PPC dos cursos analisados;  

- Os discursos ambientais correntes; 

- As políticas para a educação e sua dimensão ambiental, principalmente 

a Lei 9597 de 1999; 

- Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores 

(CP/2002). 

A partir daí, surge o momento da determinação dos conceitos simples 

para que se alcance, gradativamente, o processo de abstração. A abstração 

parte da representação e chega à determinação abstrata que permite tomar, de 

maneira provisória, uma parte específica do todo. No nosso caso, a parte 

específica do todo é a inserção da temática ambiental nos cursos investigados. 

                                                
12O concreto é o ponto de partida efetivo da observação e da concepção; em nosso 
pensamento aparece como um processo de sínteses, como um resultado e um ponto de 
partida: o concreto é concreto de fato enquanto conjunto de muitas determinações e, por isso, 
unidade múltipla. [...](MARX apud VOLPE, 1972, p.148) Tradução nossa. 
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Posteriormente, torna-se importante estabelecer as relações da “parte” 

com o “todo”, possibilitando a passagem do abstrato à totalidade concreta geral 

(concreto pensado). Pretendemos relacionar o fenômeno estudado com os 

demais fenômenos sociais, ao considerar o período histórico no qual ele está 

inserido e procurando evidenciar as mediações possíveis entre ele e as demais 

totalidades, pois, segundo Lukács, (1979, p. 12) “a concepção dialético-

materialista da totalidade significa primeiro, a unidade concreta de contradições 

que interagem”. A reconstrução da totalidade (concreto pensado) é um 

processo caracterizado por continuidades e rupturas,pois nenhuma forma de 

apreensão da realidade é definitiva, uma vez que a mesma está em constante 

transformação. 

Em sua tese de doutoramento, Tozoni-Reis (2001), fez uso do MHD para 

empreender suas análises. Seu objeto de estudo era as compreensões teóricas 

acerca das questões ambientais e sua dimensão educacional, dos professores 

de instituições superiores de São Paulo. Para tanto, concluiu que a síntese das 

múltiplas determinações (categoria simples) da questão ambiental e sua 

dimensão educacional é a relação ser humano e natureza. 
 

foi na dialética de Marx, construção lógica do método materialista 
histórico, que busquei apoio teórico-metodológico (instrumento lógico) 
de interpretação da realidade ambiental e educacional[...]a intervenção 
humana no ambiente parece sintetizar elementos para a compreensão 
da problemática ambiental, mas também sintetiza, por seu caráter 
intencional, a problemática educacional [...]Assim, a intervenção 
humana no ambiente apresentou a relação homem-natureza como 
possibilidade de problematização da Educação Ambiental, isto é, 
apresentou-a como categoria simples, e porque fundamental, síntese 
de múltiplas determinações a serem desvendadas durante minhas 
reflexões (TOZONI-REIS, 2001.p.35). 

 

Assim, fazendo uso da dialética marxista, essa pesquisadora elaborou e 

utilizou duas categorias em suas análises: a relação homem-natureza e 

educação. As conclusões que chegou foram que a formação dos educadores 

ambientais nos cursos de graduação, investigados, é fundamentada por 

diferentes formulações teóricas, que podem indicar tentativas de superação dos 

paradigmas tradicionais de interpretação da realidade. 

Considerar a dialética como categoria de análise significa pensar a 

realidade como uma contradição e afirmar que a história não é produzida de 

forma linear e coerente, mas de forma conflituosa, tanto em âmbito 
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socioeconômico e cultural quanto no âmbito intelectual. No caso de nosso 

estudo, e concordando com as analises da autora acima citada, isso se 

caracteriza nas contradições existentes entre ser humano e natureza. Portanto, 

consideramos a relação entre ser humano e natureza dialética, e pensamos 

que é a partir dela que há a possibilidade de existência e sobrevivência da 

espécie humana, estabelecendo ao longo da história as transformações do 

meio ambiente. 

 

3.3. Compreendendo a coleta e análise dos dados 

 

Os PPC dos referidos cursos (licenciaturas em biologia, matemática, 

química e física), e as entrevistas semi-estruturadas13 (FLICK, 2002; TRIVIÑOS 

1987) realizadas com os professores que trabalham com a questão ambiental 

nas disciplinas que lecionam foram analisados segundo a técnica da análise de 

conteúdo (BARDIN, 2011).  

A análise de conteúdo tem sua origem no final do século passado e 

esteve orientada pelo paradigma positivista, valorizado a objetividade e a 

quantificação, entretanto essa metodologia está atingindo novas possibilidades, 

na medida em que se integra em pesquisas qualitativas, aparecendo em 

trabalhos de natureza dialética, fenomenológica, etnográfica (MORAES, 1999). 

Para Bardin (2011), a análise do conteúdo tem por objetivo a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção. Inferência essa que recorre 

a indicadores tanto quantitativos quanto qualitativos. Esse método organiza-se 

a partir de três momentos: 

 

- Pré-análise: é o momento em que ocorreu o contato com os 

documentos, quando se processou a organização do material; 

- Exploração do material: esta fase consistiu na operação de 

codificação, em que os dados foram submetidos a um estudo mais 

aprofundado. 

                                                
13Para Triviños (1987), essa técnica de coleta de dados tem como característica 
questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema 
da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir das 
respostas dos informantes.O foco principal seria colocado pelo investigador-entrevistador. 
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- O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação: é a 

etapa em que ocorreu um intenso aprofundamento das análises, buscando não 

somente o conteúdo manifesto, mas a superação de uma compreensão 

aparente e superficial. 

 

A realidade empírica do contexto analisado é apresentada na versão dos 

PPC e das entrevistas realizadas. Os dados dessas fontes primárias não 

podem, contudo, ser entendidos como sendo a realidade mesma, pois tais 

documentos de que dispomos contêm, em parte, o que se enuncia através das 

políticas e, também em parte, o que se afirma através da ação. Logo, para 

apresentar de modo organizado o concreto empírico, foi necessário recorrer à 

categorização do conteúdo. 

Para a elaboração das categorias de análises e suas subcategorias, 

recorremos à “leitura flutuante”. A partir dessa leitura e de leituras subseqüentes, 

e mais analíticas, foram identificados as “unidades de análise” relacionadas com a 

temática ambiental e sua relação com a formação de professores.  

Com a análise das entrevistas, procuramos explicitar com mais detalhes 

os assuntos ambientais presentes nos PPC e também obter mais elementos 

para entender se a temática ambiental efetivamente integrava o 

desenvolvimento das disciplinas e descobrir as perspectivas desses 

professores em relação à formação ambiental dos egressos. Além disso, 

através das entrevistas, procuramos analisar quais as concepções desses 

professores em relação a alguns assuntos inerentes à dimensão ambiental, 

como: sustentabilidade ambiental, crise ambiental, educação e sua dimensão 

ambiental etc. 

As categorias metodológicas indicadas a seguir dão suporte ao 

presente estudo e representam os instrumentos da abstração utilizados para a 

realização da análise. Elas refletem tanto a dimensão epistemológica quanto a 

pedagógica14 da questão ambiental nos cursos, são elas: 

 

                                                
14 Para Tozoni-Reis (2001), a educação ambiental apresenta duas dimensões: a 
epistemológica que exige reflexões sobre a problemática ambiental e a pedagógica que exige 
reflexões sobre as metodologias e ações de ensino que permitem a abordagem da temática 
ambiental. 
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• Relação ser humano natureza – Apresentamos trechos das falas dos 

professores e dos PPC que permitem a identificação de elementos que 

consideram a abordagem da temática ambiental articulada a aspectos 

naturais e sociais. Tentamos, também, identificar as representações dos 

professores acerca da relação do ser humano com a natureza.  

• Reducionismo ambiental -  Unidades de análise que representam os  

aspectos técnico-científicos da questão ambiental que não consideram as 

repercussões da atividade humana sobre o sistema natural, encontradas 

nos PPC. 

• Educação e sua dimensão ambiental – unidades de análises que se 

referem às metodologias e ações de ensino que permitem a abordagem 

da temática ambiental, retiradas das falas dos professores e dos PPC. 

 

Para a elaboração dessas categorias, levamos em consideração os 

critérios da Análise de Conteúdo cunhado por Moraes (1999, p.7-8): 

 

• Pertinência - exige que todas as categorias criadas sejam significativas 

e úteis em termos do trabalho proposto, sua problemática, seus objetivos 

e sua fundamentação teórica. 

• Exaustividade - Dizer que um conjunto de categorias deve ser exaustivo 

significa dizer que deve possibilitar a categorização de todo o conteúdo 

significativo definido de acordo com os objetivos da análise. 

• Homogeneidade - Sua organização deve ser fundamentada em um 

único princípio ou critério de classificação. Dizer que um conjunto de 

categorias é homogêneo significa poder afirmar que todo o conjunto é 

estruturado em uma única dimensão de análise. Se houver mais de um 

nível de análise, o critério de homogeneidade deve estar presente em 

todos os níveis. Além disto, é importante que esta homogeneidade não 

seja garantida apenas em conteúdo, mas igualmente em nível de 

abstração. (No nosso trabalho, tivemos duas dimensões de análise – 

dimensão epistemológica categorias C1 e C2, e a dimensão pedagógica, 

categoria C3.) 
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• Exclusividade - Um mesmo dado não pode ser incluído em mais de uma 

categoria, ou seja, cada elemento ou unidade de conteúdo não pode 

fazer parte de mais de uma divisão (MORAES, 1999, p.7-8). 

 

Esses documentos foram analisados como um todo: considerando as 

concepções de cursos expressas, os objetivos, a estrutura curricular (ementas 

das disciplinas). O quadro 1, abaixo, apresenta nossas categorias e 

subcategorias de análise. 
Quadro 1 – Categorias e subcategorias 

 

Categoria 1- Relação Ser humano- natureza  

Elementos que consideram a abordagem da temática ambiental articulada a aspectos naturais e sociais. 

Subcategorias 
Legislação, Avaliação e 

Gestão 
ambiental 

Sustentabilidade e 
Desenvolvimento 

Sustentável 

Cuidados com Rejeitos 
laboratório e/ou industrial 

Relação entre ciência e 
meio socioambiental 

Categoria 2- Reducionismo Ambiental 

Elementos técnico-científicos da questão ambiental que não consideram as repercussões da atividade 
humana sobre o sistema natural 

Categoria 3- Educação e sua dimensão ambiental 

Elementos que se referem às metodologias e ações de ensino que permitem a abordagem da temática 
ambiental 

Subcategorias 

Postura crítica, reflexiva 
frente a realidade 

socioambiental 

Interdisciplinaridade do  
Conhecimento 

Avaliação dos professores quanto a 
formação ambiental dos alunos 
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4. UMA BREVE DESCRIÇÃO DOS CURSOS E DOS SUJEITOS 
ENTREVISTADOS 

 
 
 
 
 

Neste capítulo, faremos uma breve apresentação de cada um dos cursos 

superiores da Universidade Federal de Goiás (UFG) que escolhemos para a 

pesquisa, são eles: Química, Ciências Biológicas, Matemática e Física. Além da 

apresentação, será dada atenção ao quadro de professores selecionados para 

as entrevistas, que, por sua vez, servirão para as análises no capítulo seguinte. 

 
4.1 Curso de Química 
 
O primeiro vestibular para o curso de química foi realizado em 1979, 

tendo o seu reconhecimento pelo Decreto Federal nº 415 de 06 de outubro de 

1983.Hoje, o curso oferece 60 vagas, divididas em três habilitações distintas: 

licenciatura, bacharelado e bacharelado industrial. Há, também, 30 vagas na 

Engenharia Química no período diurno e ainda 30 vagas em licenciatura em 

Química no período noturno. Os cursos de Bacharelado e Licenciatura em 

Química têm a duração máxima de 14 semestres para integralização curricular 

com carga horária de 2984 e 3192 horas, respectivamente; além de possuir 

regime semestral. 

 
4.2 Curso de Ciências Biológicas 
 

O Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás foi 

criado pelo Decreto n.º 63.817 de 16 de dezembro de 1968. O curso central de 

graduação é o de Ciências Biológicas, implantado há 25 anos. O curso abrange 

habilitações em Licenciatura, Bacharelado e Biomedicina. Ele possui regime 

semestral, e os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Biologia têm a 
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duração máxima de 14 semestres para integralização curricular e carga horária 

de 4.156 e 3.792 horas, respectivamente. 

 

4.3 Curso de Matemática 
 

O Instituto de Matemática e Estatística (IME) da UFG foi criado em 05 de 

setembro de 1996 (publicação no Diário Oficial) com a aprovação do atual 

Estatuto e Regimento da UFG. Sua instalação deu-se em 10 de outubro de 

1997.O curso foi reconhecido pelo Decreto 65.874, de 15 de dezembro de 

1969; oferece as habilitações Bacharelado e Licenciatura. O curso de 

bacharelado é oferecido, preferencialmente, no turno vespertino e o de 

licenciatura, preferencialmente, no noturno, com 2.436 e 2.800 horas, 

respectivamente, e em regime semestral. 
 
4.4 Curso de Física 
 
O Curso de Física da UFG foi reconhecido pelo Decreto 65.874 de 15 de 

dezembro de 1969. A carga horária total é de 2.692 horas, e a duração do 

curso é de 4 anos. O prazo máximo para conclusão do curso é de 6 anos em 

regime semestral. No vestibular, são oferecidas 30 vagas na habilitação de 

Licenciatura e 30 vagas na habilitação em Bacharelado. 

 

4.5 Os sujeitos entrevistados 

 

 Como já foi dito, os professores entrevistados auxiliaram a explicitar com 

mais detalhes os assuntos ambientais presentes nos PPC e, também, obter 

mais elementos para entender se a temática ambiental efetivamente integra o 

desenvolvimento das atividades curriculares.  

Foram entrevistados 15 professores, distribuídos nos quatro cursos. Os 

professores dos cursos de Biologia e Química lecionam disciplinas que 

abordam a temática ambiental ligada tanto à área técnica quanto à de ensino. 

Os professores entrevistados do curso de física e matemática são ligados 

somente à área de ensino, isso se deve ao fato de no ementário desses cursos 
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não haver nenhuma perspectiva de abordagem ambiental em disciplinas de 

caráter técnico. 

Partimos da perspectiva de que os professores ligados à área de ensino 

nos auxiliariam a compreender a ausência da questão ambiental nesses dois 

cursos, pois os mesmos possuem uma maior vivência com as questões de 

caráter pedagógico que proporcionaria, sob nosso ponto de vista, uma visão 

mais crítica diante da realidade por eles vivenciada. O quadro 2 apresenta o 

nome dos professores entrevistados, assim como o curso e a área de atuação. 

 
Quadro 2 - Perfil dos professores entrevistados 

Nome15 Curso Área de atuação Titulação 

1 Marcos Biologia Área Técnica Doutorado 

2 Pedro Biologia Área Técnica Doutorado 

3 Silvia Biologia Área de Ensino Doutorado 

4 Maria Biologia Área de Ensino Doutorado 

5 Francisca Biologia Área de Ensino Mestrado 

6 Ana Química Área de Ensino Doutorado 

7 Marcelo Química Área de Técnica Doutorado 

8 Elisa Química Área Técnica Doutorado 

9 Denise Química Área técnica Doutorado 

10 Aline Química Área de Ensino Mestrado 

11 Natália Química Área de Ensino Doutorado 
12 Antônio Matemática Área de Ensino Doutorado 
13 João Matemática Área de Ensino Doutorado 
14 Manuel Física Área de Ensino Doutorado 
15 Leonel Física Área de Ensino Doutorado 

 

                                                
15 De acordo com o protocolo de submissão de trabalhos do Comitê de Ética da UFG 
(CEP/UFG), a privacidade e confidencialidade dos sujeitos da pesquisa devem ser garantidas, 
devido a isso, os nomes dos professores acima citados são fictícios; 
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5. ANÁLISES POR CATEGORIA 
 
 
 
 

 

Este capítulo se deterá, de fato, nas análises do material que foi coletado 

por nós. Procuramos organizar as principais reflexões para a compreensão do 

nosso objeto de pesquisa em categorias e subcategorias; nelas faremos as 

devidas reflexões sobre os PPC e os discursos do professores. 

 
5.1. Categoria - Relação homem e natureza 

 

Partimos do pressuposto de que o meio ambiente se caracteriza pela 

interação entre o social e o natural, ou seja, “onde os elementos naturais e 

sociais estão em relações dinâmicas” (REIGOTA, 2002; p.14). Essas relações 

são dialéticas e é a partir delas que há a possibilidade de existência e 

sobrevivência da espécie humana, o que estabeleceu as transformações do 

meio ambiente ao longo da história. 

Dessa forma, pela leitura dos documentos selecionados para a análise, 

foi possível identificar alguns elementos que, de forma explícita ou implícita, 

estabeleciam essas relações. Devido à complexidade e à natureza de cada 

unidade de registro que faz parte dessa categoria, foi preciso dividi-la em 4 

subcategorias. 

 Discutiremos agora cada subcategoria para tentar desvelar o que 

expressa cada unidade de registro e entender como ocorre a inserção da 

temática ambiental nos cursos em estudo. Ao mesmo tempo, relacionamos 

esses registros com os discursos dos professores entrevistados para tentar 

aproximar ao máximo da realidade estudada. 

 

5.1.1 Subcategoria – Legislação, Avaliação e Gestão ambiental 
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A primeira subcategoria estabelece as relações entre o meio ambiente e 

seu aspecto legal. Ou seja, ao conhecimento do aluno em relação às 

legislações ambientais que permitem a realização de auditorias ambientais, 

relatórios e estudos de impactos ambientais, gestão e manejo ambiental. 

Encontramos elementos classificados nessa subcategoria nos PPC dos cursos 

de Química e Biologia. 

 As unidades de análises encontradas e classificadas nessa subcategoria 

se referiam à instrumentalização dos estudantes no que diz respeito ao 

conhecimento da legislação ambiental, à sua aplicação de acordo com as 

especificidades inerentes a cada curso:  

 
“ser capaz de colaborar na aplicação da legislação ao se realizar 
avaliações ambientais” (PPC QUÍMICA, p.42). 
 
“aspectos técnicos relacionados com a elaboração de um Estudo de 
Impacto Ambiental e outros instrumentos de avaliação ambiental” 
(PPC BIOLOGIA, p.17).  
 

Ambos os fragmentos citados acima foram retirados dos seus respectivos 

ementários. No curso de Química, o fragmento textual foi retirado da disciplina 

“Química Ambiental”; por sua vez, o fragmento do curso de Biologia da 

disciplina “Avaliação de Impactos Ambientais”. Pensamos que tais disciplinas 

objetivam instrumentalizar os seus alunos para a inserção dos mesmos no 

mercado de trabalho tanto na esfera pública quanto privada. 

Além disso, uma das atribuições do profissional biólogo bacharel e 

licenciado é de “prestar assistência e consultoria, dar pareceres e atuar no 

sentido de que a legislação relativa ao meio ambiente seja cumprida” (p.3).  

No PPC de Química, em relação ao perfil ou atribuições dos profissionais 

a serem formados, não encontramos referência atribuída a essa subcategoria, 

nem para o licenciado nem para o bacharel. Não foram encontradas unidades 

de registro para essa subcategoria nos cursos de matemática e física. 

A criação de uma legislação específica se deu a partir da preocupação 

da sociedade em relação à problemática ambiental. Essa preocupação resultou 

em um maior controle sobre o setor produtivo por meio de uma grande 

quantidade de normas, regulamentos e legislação ambiental. Acreditamos que 
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a iniciativa de inserir essas questões nos currículos dos cursos destacados é 

válida à medida que seja atribuída a visão crítica e reflexiva sobre o tema. 

Quando nos referimos à visão crítica e reflexiva queremos dizer que 

esses tipos de normas, geralmente, vêm revestidas de um controle estatal em 

relação aos recursos ambientais, e que essas, geralmente, favorecem as 

camadas mais favorecidas da sociedade e, consequentemente,a expansão do 

modo de produção capitalista. 

Um exemplo clássico é a recente aprovação do novo código florestal 

brasileiro (BRASIL, 2012), que beneficia de forma explícita os latifundiários 

brasileiros, principalmente no que se diz respeito à anistia para quem desmata 

e à redução de áreas protegidas. Isso se torna mais preocupante já que temos 

uma enorme área com pecuária improdutiva, que produz uma cabeça de gado 

por hectare, enquanto, na Argentina, constatamos que em 1 hectare são 

produzidas 3 cabeças de gado. Essa reformulação do código florestal brasileiro 

foi um retrocesso na legislação ambiental brasileira e favorece de forma 

contundente a oligarquia brasileira. 

Dessa maneira, preocupa-nos a contradição existente no discurso 

ambiental do governo brasileiro, que, por um lado, apresenta ambiciosos planos 

para reduzir as emissões de carbono, mas, por outro, não evita esforços para o 

desmantelamento dos órgãos ambientais. A aposta em obras altamente 

impactantes, como as da usina de Belo Monte, ou o asfaltamento das BRs 163 

(Cuiabá/Santarém) e 319 (Manaus/Porto Velho), dentre outras, confirmam 

nossas afirmações. Além disso, percebemos a falta de vontade política para 

implementar uma gestão eficiente do meio ambiente, fazendo com que a 

impunidade continue sendo regra nos casos de infrações ambientais, 

característicos da “irresponsabilidade organizada” descrita por Beck 

(IRIGARAY, 2011). 

Outra preocupação que deve ser levada à tona nas discussões em sala 

de aula é a iminente tendência que a legislação ambiental brasileira vem 

tomando em incorporar o discurso da economia verde. O discurso hegemônico 

ambiental mundial segue por essa linha e o Brasil parece estar inclinado a 

incorporar esse discurso em suas normas e leis. O emprego de instrumentos 
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como a Redução de Emissões para o Desmatamento e Degradação (REDD)16, 

o pagamento por serviços ambientais e a cobrança pelo uso da água 

constituem o discurso da economia verde que tende a ser incorporado às 

normas ambientais do Brasil. 

Foi com esse discurso verde que, em setembro de 2011, uma empresa 

irlandesa comprou o direito aos créditos de carbono de uma terra indígena 

brasileira por 120 milhões de dólares (VIANA, et.al., 2012).  A empresa teria 

acesso irrestrito ao território e os índios estariam impedidos de dispor de seu 

uso sem prévia autorização da compradora. O contrato foi levado pela 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para a apreciação da Advocacia Geral da 

União (AGU), que considerou o contrato ilegal, mas esse parecer deixa em 

aberto a possibilidade de outros órgãos da União regularizar futuras 

negociações com os indígenas. 

Consideramos esses tipos de situações um perigo à soberania nacional, 

pois proporciona a compra de território público por capital estrangeiro. 

Pensamos que seja essa a intenção que está por trás do discurso verde: 

“profundizar la mercantilización, la privatización y la financiarización de la 

naturaleza y de sus funciones17” (FORUM SOCIAL TEMÁTICO, 2012).  

Entretanto, a economia verde parece estar fazendo parte do discurso de 

alguns professores do curso de biologia: 

 
é uma coisa que tem se falado muito já tem um tempo, que, talvez, 
seja mais abrangente que talvez substituir a idéia de sustentabilidade 
é a questão da economia verde, que é o tema que está se falando e 
eu gosto disso (sic) (MARCOS, BIOLOGIA – ÁREA TÉCNICA).  
 

Questões como essas não podem deixar de fazer parte das discussões 

em sala de aula, objetivando-se a formação política, crítica e reflexiva dos 

alunos. Pensamos, também, que os professores formadores devem manter a 

postura menos conservadora ante essas questões. Não basta instrumentalizar 

os alunos para fazer cumprir a legislação ambiental. É preciso, acima de tudo, 

                                                
16 A ideia do REED é criar valores econômicos para a floresta em pé, ou para o desmatamento 
evitado. 
17 Aprofundar a mercantilização, a privatização e o financiamento da natureza e de seus 
recursos. (FORUM SOCIAL TEMÁTICO, 2012). Tradução nossa. 
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compreender em que bases históricas, materiais e ideológicas essas normas 

foram e estão sendo criadas. 

 
5.1.2 Subcategoria - Sustentabilidade Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável 

 
Nesta subcategoria reunimos todos os fragmentos retirados dos PPC que 

se relacionavam, implicitamente ou explicitamente, com a sustentabilidade 

ambiental. Não encontramos unidades de registro para essa subcategoria nos 

PPC dos cursos de matemática e física. 

Como já dissemos, o discurso da sustentabilidade ambiental entrou na 

agenda das grandes conferências ambientais após a constatação da grande 

crise ambiental; para alguns, crise civilizatória, da atualidade. Dessa forma, 

analisando os PPC e os discursos dos professores, pudemos perceber que 

esses seguem por duas linhas. A primeira, e que aparece com mais frequência 

tanto nas falas quanto nos documentos, é o discurso que chamaremos de 

“hegemônico”, ou seja, que segue o discurso oficial das conferencias 

ambientais, ou o discurso governamental. O segundo, que chamaremos de 

“contra-hegemônico”, é o que segue pela vertente oposta do discurso oficial, 

geralmente encontrado nos discursos de pensadores críticos do modelo de 

produção capitalista e nos movimentos sociais. 

De forma explícita, pudemos inferir que a sustentabilidade ambiental, 

segundo o PPC do curso de biologia, está relacionada ao: 

 
Compromisso com o social pela análise de problemas regionais, além 
das questões universais, visando uma atuação efetiva no sentido de 
melhoria da qualidade de vida do indivíduo e da sociedade (p.3). 

 
E, ainda: 

Atuar em prol da conservação e manejo da biodiversidade [...] tanto 
nos aspectos técnicos científicos, quanto na formulação de políticas, e 
de se tornar agente transformador da realidade presente, na busca de 
melhoria da qualidade de vida em geral (p.5). 

 

Retiramos dos documentos alguns termos ligados de forma implícita à 

questão da sustentabilidade ambiental em ambos os cursos, esses são 

encontrados nos ementários. Na disciplina “Química Ambiental” (curso de 
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Química) há a referência ao “meio ambiente e desenvolvimento sustentável” 

(p.42), um dos objetivos dessa disciplina é “Demonstrar como o homem pode 

viver em harmonia como o meio ambiente, utilizando os recursos naturais da 

Terra sem destruí-la” (p.42). Já no curso de Biologia, verificamos que na 

disciplina “Biologia da Conservação” há o uso do termo “Desenvolvimento 

Sustentável” (p.17). 

Nos documentos analisados, não encontramos nenhuma definição para o 

termo em questão ou como ele é apresentado aos discentes, mas as 

entrevistas realizadas com os professores nos auxiliaram a compreendê-lo. 

Todos os professores da área técnica e um professor ligado ao ensino de 

ciências do curso de Química possuem uma concepção de sustentabilidade 

ambiental que não demonstra a clareza necessária para um bom trabalho em 

sala de aula. Além disso, essa concepção, de alguma forma, está ligada ao 

discurso hegemônico, como podemos perceber nos fragmentos abaixo: 

 
Sustentabilidade ambiental é a capacidade de produzir, eu não sei. Eu 
acho que é uma coisa relacionada com a capacidade que você tem de 
produzir de maneira sustentável, pensando no dia de amanhã, com as 
populações futuras, alguma coisa relacionada com isso, né? Vai nessa 
linha, não sei definir muito bem, mas, para mim, é uma maneira de 
produzir de maneira sustentável, ou seja, sem usar os recursos 
naturais ou somente aquilo que de fato é necessário. Com vista no 
futuro, ou seja, do meio ambiente, da natureza, do globo terrestre (sic) 
(MARCELO, PROFESSOR QUÍMICA- ÁREA TÉCNICA). 

 

[...] eu entendo por sustentabilidade você utilizar o recurso natural de 
forma controlada, de tal forma que ele seja útil pra você e não produza 
poluição, ou que produza poluição, e essa poluição seja controlada 
(sic) (DENISE, PROFESSORA QUÍMICA- ÁREA TÉCNICA). 
 
Conseguir tirar o que você precisa do ambiente para sobreviver, sem 
danificá-lo (sic) (ELISA, PROFESSOR QUÍMICA- ÁREA TÉCNICA). 

 
[...] essa questão da sustentabilidade eu não tenho conhecimento 
aprofundado, eu creio que é utilizar os recursos naturais pensando nas 
questões sociais. As famílias precisam se manter, mas usar de 
maneira comedida os recursos ambientais e trabalhar de forma a não 
destruir, a não acabar, com os recursos. Então, eu acho que, assim, 
uma forma sustentável, uma sustentabilidade eu não sei um conceito 
ao certo, mas eu compreendo assim, como um uso...uso comedido, 
uso racional dos recursos, pensando no meio ambiente como uma 
fonte de recursos, por que realmente precisa, precisa do petróleo dos 
diversos materiais que a natureza oferece, mas não retirando aquilo 
vorazmente e pensando que aquilo não vai acabar, mas um uso 
pensado, um uso pensado, um uso racional,  de que forma eu posso 
trabalhar e utilizar esses recursos sem danificar ou sem esgotar (sic) 
(NATÁLIA, PROFESSOR QUÍMICA – ÁREA DE ENSINO). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


71 

 
 

 
Sabemos que o tratamento desse tema é complexo e varia de acordo 

com os diversos atores que o utilizam. Para Lima (2003), o discurso oficial de 

desenvolvimento sustentável compreende o desdobramento da proposta da 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD, 1988). 

Para o autor, trata-se de um discurso pragmático que enfatiza a dimensão 

tecnológica e econômica da sustentabilidade, bem como defende a 

possibilidade de articular crescimento econômico e preservação ambiental. 

Nessa abordagem, o processo de transição para o desenvolvimento sustentável 

será liderado pela economia de mercado através de tecnologias limpas, do 

controle do crescimento populacional e por processos produtivos e de consumo 

ecologicamente equilibrados. Entendemos que o discurso presente nas 

conferências internacionais organizadas pela ONU prevalece a ideia de 

sustentabilidade ambiental ligada à expansão do capitalismo. 

Pelo apresentado nos discursos dos professores acima citados, 

percebemos que os mesmo possuem uma concepção superficial do que seja a 

sustentabilidade ambiental e que, muitas vezes, esses estão ligados aos 

discursos ditos oficiais. 

Como já discutimos anteriormente, a gênese desse modelo de 

desenvolvimento está ligada à publicação do livro “Os limites do Crescimento” 

(1972), passando pelas discussões que ocasionaram a publicação do relatório 

de Brundtland (1988), também conhecido como “O nosso Futuro Comum”. 

Nessa ocasião, o termo desenvolvimento sustentável já havia sido cunhado 

como “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 

necessidades” (CMMAD, 1988, p.51), tornando-se o discurso oficial em todo o 

mundo.  

Os professores ligados à área técnica do curso de biologia seguem 

também pela linha do discurso hegemônico da sustentabilidade ambiental, mas 

de maneira melhor elaborada e mais consistente, como podemos perceber nos 

fragmentos abaixo: 

 
 [...] A gente pensa em sustentabilidade ambiental, por exemplo, em 
medidas menos impactantes, mas, em última instância, o grande 
problema da sustentabilidade não é só a forma que a gente extrai o 
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recurso, mas a quantidade de recurso que é extraída. Isso está 
relacionado com duas coisas principais: um é o fator de nível de 
consumo per capita de cada pessoa que consome, e, como é per 
capita, a quantidade de pessoas que utilizam aquele recurso. 
Então, uma coisa que eu questiono em todos os debates de 
sustentabilidade que a gente sempre deixar de lado, por que é um 
assunto espinhoso, que é essa questão dessa dualidade tanto da 
questão do crescimento da população humana quanto do padrão 
de nível de consumo. Essas questões devem estar atreladas com o 
desenvolvimento de novas tecnologias que agridam menos o 
ambiente. (sic) (PEDRO, PROFESSOR BIOLOGIA – ÁREA 
TÉCNICA). 
 
[...]Agora, uma coisa que a gente houve que esteja um pouco na 
percepção popular, e que eu sou totalmente contrário, é que você tem 
que voltar a uma ideia mais antiga, de que é a nossa civilização 
tecnológica que causa isso, e que a gente tem de viver de forma, de 
forma mais natural. Não é por aí, você não vai voltar atrás. Então, a 
minha ideia é o contrário, nós temos que usar a ciência e a 
tecnologia da melhor forma possível para convencer os tomadores 
de decisão que esse é o problema, na verdade, a gente tem soluções 
científicas. A gente tem condições tecnológicas e de 
conhecimento científico para melhorar muito a utilização dos 
recursos e pensar em processos industriais, em processos 
comerciais, em processos de distribuição de alimentos de 
produção de alimentos de forma sustentável, mas um pouco disso 
esbarra nos tomadores de decisão. (sic) (MARCOS, 
PROFESSORBIOLOGIA- ÁREA TÉCNICA). 

 

Pelo exposto, para esses professores o uso da ciência e da tecnologia e 

o controle da natalidade são temas centrais quando se trata de sustentabilidade 

ambiental. Podemos trazer alguns questionamentos à tona quando nos 

referimos à questão do controle do crescimento demográfico.  

Segundo Orduna, esse tipo de visão está ligada ao pensamento 

eugenicista; “esse pensamento parte do princípio que alguns setores 
populacionais são inúteis consumidores de recursos naturais que 

prejudicam a sociedade e é o elemento que serve de argumento para as ideias 

anti-populacionais e ecologistas” (2008, p.21, grifo nosso).  

A nosso ver, o desenvolvimento capitalista é desigual e contraditório em 

sua essência. Não se pode homogeneizar o crescimento demográfico. 

Certamente, esse ritmo é bastante diferenciado entre os países centrais, 

periféricos e semiperiféricos. Mas a maioria das pessoas que vivem em países 

com alto crescimento demográfico, que seriam “os setores da população inúteis 

consumidores de recursos naturais” (idem 2008), não possui a mínima 

capacidade de consumo se comparados a dos países centrais, consumindo, 

assim, muito menos, tanto em termos de quantidade como de qualidade.O 
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problema é sim o nível de consumo e a forma como se consome nesses países 

centrais e na parte mais rica da população dos países pobres, que causam 

danos muito maiores do que a grande parte da população mundial que mal tem 

condições de reprodução da sua própria vida. 

A relação com a natureza é diferenciada ao redor do mundo, e 

influenciada por vários fatores (classe social, o espaço, cultura, economia etc.), 

assim, nunca devem ser homogeneizadas características tão diversas, 

principalmente quando colocam a culpa de todos os problemas ambientais de 

forma igual em cada indivíduo do nosso planeta. 

Outra questão que levantamos se refere às soluções baseadas na 

ciência e na tecnologia (C&T) avançada, citada pelos professores acima 

mencionados. Sabemos que, durante séculos e mesmo nos dias atuais, a C&T 

vem sendo guiadas pelo ímpeto da neutralidade científica, buscando obter tanto 

um entendimento verificável da realidade como o controle da natureza. Assim, 

vem gerando tanto riquezas quanto catástrofes tendo como principal bandeira o 

desenvolvimento ilimitado das forças produtivas. 

O que temos visto é que o progresso científico e tecnológico não tem 

atendido às necessidades básicas da população e sim servido para a promoção 

de interesses de poucos como estratégia do sistema capitalista. Então, 

perguntamos: quais são os principais financiadores das pesquisas científicas e 

quais os seus reais interesses? Sabemos que os discursos dos avanços 

tecnológicos visam à melhoria das condições de vida da população, masna 

prática, no dia a dia, o que se vê é o agravamento dessas, principalmente para 

as populações menos favorecidas. 

A aposta em C&T é uma das bases do Relatório de Bruntland, das 

discussões da Rio 92 e, também, da Rio + 20. Dentre as vantagens do seu uso, 

destacam-se a produção de mais alimentos e bens com menos recursos, a 

possibilidade de informações e bens circularem por todo planeta com grande 

rapidez, o maior conhecimento dos sistemas naturais etc. Pensamos que o uso 

da C&T é essencial para se pensar a sustentabilidade ambiental, entretanto, 

como já dissemos, devemos refletir sobre questões de cunho epistemológico, 

ético, social, político, cultural para repensar o modo de se fazer e pensar a 

ciência.   
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A ideia do progresso científico e tecnológico como salvação do meio 

ambiente, a suposta neutralidade da ciência e sua função social estão em 

discussão já que as próprias novas tecnologias são objetos de debates em 

virtude dos seus potenciais efeitos ambientais. Nesse sentido, tanto Ciência 

quanto Tecnologia são defendidas nesta pesquisa, não como instâncias 

capazes de superar sozinhas os problemas ambientais, mas como corpo de 

conhecimentos e técnicas socialmente construídos que, em conjunto com 

discussões sobre aspectos sociais, econômicos e políticos e com a participação 

social, podem redundar na diminuição dos conflitos ambientais provocados, 

principalmente, pelo modelo de produção que tem como lógica de identidade, 

como denomina Sachs (2002), o crescimento econômico desordenado. 

Assim, vemos com preocupação a fé demasiada na C&T e no controle de 

natalidade como soluções para superação da crise em que vivemos, pois essa 

crise é caracterizada, não só pelo seu caráter ambiental, mas também, e 

principalmente, pelo seu caráter estrutural, ou seja, “es una crise de la 

dominación de la economía sobre el conjunto de la vida social y política18” 

FORUM SOCIAL TEMÁTICO (2012, p. 15). Os discursos e ações 

governamentais não foram criados com o intuito de superação da situação 

acima descrita, e sim para manter o seu “status quo”. Alguns professores tanto 

da Química quanto da Biologia, ligados ao ensino de ciências, parecem 

corroborar com esses pensamentos: 

 
Não dá pra gente dizer, por exemplo, que a tecnologia vai dar conta 
dos problemas como muitas vezes é o discurso, a gente pode 
consumir o que a gente quiser, a gente pode produzir o que a gente 
quiser, por que a tecnologia lá na frente vai dar um jeito. (sic) (SILVIA 
PROFESSORA BIOLOGIA – ÁREA DE ENSINO). 
 
[...] pra mim, é impossível pensar em desenvolvimento sustentável 
dentro de um sistema capitalista [...] o domínio da natureza foi sendo 
construído como uma concepção de natureza como recurso. E é claro 
que essa cultura vai sendo disseminada. (sic) (ANA PROFESSORA, 
QUÍMICA, ÁREA DE ENSINO). 
 
O conceito (sustentabilidade ambiental) é apropriado da forma mais 
inescrupulosa, às vezes, por vários segmentos sociais [...] isso agrega 
valor para o seu negócio, você se apropria de um conceito, no caso 
sustentabilidade, e você trás para o seu negócio; é como se você 
mostrasse que adere a essa bandeira, e essa bandeira hoje vale 

                                                
18 É uma crise da dominação e da economia sobre o conjunto da vida social e política (FORUM 
SOCIAL TEMÁTICO, 2012). Tradução nossa.  
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dinheiro. (sic) (MARIA, PROFESSORA, BIOLOGIA, ÁREA DE 
ENSINO). 
 

Assim como esses professores, pensamos que a maioria das medidas 

discutidas nas conferências oficiais que colocam a sustentabilidade ambiental 

em pauta não propõe uma mudança significativa na estrutura societária. O que 

percebemos é que os interesses econômicos de grupos e corporações 

continuam prevalecendo em detrimento dos interesses de bilhões de pessoas 

que vivem em extrema pobreza. 

O que corrobora ainda mais com os nossos pensamentos é a inserção da 

economia verde no discurso da sustentabilidade ambiental, discutida com muita 

veemência na Rio+20. Sabemos que as recorrentes crises no sistema 

capitalista provocam mudanças em seu no interior. Na década de 80, 

presenciamos a privatização do setor público e a liberação do comércio e das 

finanças, como forma de contornar a crise já recorrente do sistema. Hoje, em 

mais uma crise, ainda mais complexa, o sistema capitalista utiliza o discurso da 

economia verde para estender o alcance do capital financeiro e integrar ao 

mercado tudo o que permanece na natureza (OUTRO FUTURO É POSSÍVEL, 

2011) 

Tratando a natureza como “capital natural”, a economia verde considera 

essencial atribuir preço às plantas, aos animais, à água, ao equilíbrio climático 

para fixar um valor monetário a esses bens comuns e comercializá-los no 

mercado internacional. 

Partimos do pressuposto que para atingirmos uma verdadeira justiça 

social e ambiental devemos, substancialmente, romper com o modo de 

produção capitalista. A inserção da discussão sobre sustentabilidade ambiental 

nos cursos superiores é fundamental para atingirmos esse objetivo. Entretanto, 

como ela é proposta nos documentos analisados e pelos discursos da maioria 

dos professores entrevistados onde não há uma abordagem para uma mudança 

significativa na estrutura societária, esse objetivo não será atingido.  

 Necessitamos questionar as bases sobre as quais a modernidade se 

estruturou, para isso necessitamos uma revolução mental que visa 

desestabilizar a infraestrutura econômica vigente. Não há como realizar uma 

abordagem crítica da sustentabilidade ambiental apoiado somente nas 
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questões técnicas e instrumentais. Acima de tudo, devemos realizar uma 

abordagem mais acurada do que está “por trás” dos discursos governamentais, 

que, como vimos sempre procuram manter a reprodução do capital. 

 
5.1.3 Subcategoria - Cuidados com rejeitos laboratorial e/ou industrial 

 
Nesta subcategoria, reunimos todos os fragmentos que fazem referência 

aos cuidados com descarte de rejeitos de laboratório e/ou industriais. Foram 

encontrados 18 fragmentos textuais que fazem referência a essa subcategoria 

no PPC do curso de Química. Nos PPC dos cursos de Matemática, não 

encontramos nenhuma preocupação relacionada a esse aspecto, o que se 

justifica se levarmos em consideração a natureza do conhecimento matemático. 

No PPC de Física identificamos 1 fragmento que trata desse tema, entretanto, o 

mesmo foi encontrado na ementa de “Química Geral” disciplina ministrada para 

o curso de Física de pelo Instituto de Química (IQ). No curso de Biologia, não 

encontramos referência ao tema, apesar de haver aulas práticas em laboratório, 

com utilização de substancias que necessitam de manejo adequado. 

Para Jardim (1997), pouco se discutia sobre a geração de resíduos 

químicos em instituições de ensino no Brasil. A gestão dos resíduos gerados 

nas atividades rotineiras era praticamente inexistente devido à falta de um 

órgão fiscalizador. Em 1990, no Brasil, houve uma intensificação na pressão de 

vários segmentos da sociedade sobre a indústria química para a 

implementação do programa de atuação responsável, o qual estabelece 

procedimentos para as áreas de segurança de processos, transporte e 

distribuição de produtos químicos, proteção ambiental, saúde e segurança do 

trabalhador, diálogo com a comunidade e concepção/gerenciamento dos 

produtos. Por consequência, as universidades, principalmente as áreas que 

manejam produtos químicos, tiveram que se adequar a essas demandas. 

 
As universidades não podem mais sustentar esta medida cômoda de 
simplesmente ignorar sua posição de geradora de resíduos, mesmo 
porque esta finalidade fere frontalmente o papel que a própria 
universidade desempenha quando avalia (e geralmente acusa) o 
impacto causado por outras unidades geradoras de resíduos fora dos 
seus limites físicos (JARDIM, 1997, p.671). 
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Na nossa investigação pudemos perceber que uma das habilidades e 

competências que o curso de química pretende desenvolver nos discentes é o 

“conhecimento da utilização de processos de manuseio e descarte de materiais 

e de rejeitos, tendo em vista a preservação da qualidade do meio ambiente” 

(PPC DE QUÍMICA, 2002 p. 12). Essa preocupação pode ser observada nas 

ementas de quase todas as disciplinas experimentais encontradas no dito curso 

da seguinte maneira: “Aplicar os conhecimentos químicos abordados no 

manuseio e descarte de substâncias e resíduos gerados no laboratório” (p.35). 

Sobre essa questão, um dos professores que ministra disciplinas 

experimentais nos esclarece que, de alguma forma, existia o desejo, entre o 

grupo de professores de Química, de tratar transversalmente a questão 

ambiental e a melhor maneira, segundo a sua visão, foi deixar explícito no PPC 

a gestão dos resíduos de laboratório produzidos durante as aulas práticas. 

 
[...] eu acho que tem aquele pedaço na ementa (relacionado à questão 
do tratamento de resíduos do laboratório) de Química de elementos, e 
eu acho que não é só em Química de elementos, mas em quase todas 
as disciplinas experimentais. Por quê? Porque a gente achava que 
aquilo retrataria a questão ambiental, assim como outras questões que 
são questões transversais que deveriam atravessar o currículo como o 
todo. O melhor espaço para gente tratar algumas questões é no 
laboratório, que é um espaço muito bom pra colocar no aluno essa 
consciência de reciclagem, de recuperação em todos os aspectos, 
essa questão é uma questão importante. (sic) (MARCELO-
PROFESSOR DE QUÌMICA – ÁREA TÉCNICA).  

 

Outra professora que ministra disciplinas experimentais corrobora com a 

fala do professor acima citado, afirmando que os espaços das aulas práticas 

são os melhores momentos para se trabalhar a problemática ambiental. 

 
Nas (disciplinas) experimentais se ensina o aluno a tratar os resíduos 
produzidos ali. Entendeu? Teve uma época que eu ministrei, três anos 
seguidos, um curso de transformações químicas. Quatro horas por 
semana, na verdade, eram três turmas por semana. No final do 
semestre, a gente tinha tratado tudo e terminamos sem resíduos. Eu 
lembro bem que, nessa época, isso ficou bem claro, essa questão de 
cuidados, tipo água, de não descartar e ficou bem sedimentado, pois 
era um curso de muitas horas. Eu via que os alunos saiam de lá com 
essa preocupação também, de tratamento de resíduos. Onde quer que 
eles estejam trabalhando, eles vão ter essa preocupação. (sic) (ELISA, 
PROFESSORA DE QUÍMICA – ÁREA TÉCNICA). 
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Além dessas questões, o curso de química possui uma disciplina 

“Higiene e Segurança do Trabalho” ofertada para o bacharelado, que apresenta 

aspectos ligados a higiene e segurança industrial e suas relações com o meio 

ambiente. 

 
conceitos básicos sobre segurança e higiene do trabalho e sua relação 
com o meio ambiente [...] formas de contaminação com agentes 
químicos [...] aspectos de higiene e segurança industrial, bem como a 
legislação e normas vigentes no âmbito da indústria brasileira, 
relacionadas ao meio ambiente (PPC- QUÍMICA 2002, p.36). 

 

A despeito dessas preocupações com o tratamento dos rejeitos dos 

laboratórios nas aulas experimentais, e instrumentalização dos alunos para a 

gestão de rejeitos industriais, e de água e esgoto, o Instituto de Química (IQ), 

segundo o seu PPC, “tem a necessidade de uma reestruturação da 

infraestrutura e aquisição de novos instrumentos de ensino para o tratamento e 

descarte de resíduos” (p.24). Sobre essa questão, um dos professores de 

Química nos esclarece que o tratamento dos resíduos não é só uma questão 

curricular, mas, sobretudo, institucional, por que é dever do instituto obter os 

instrumentos necessários para o tratamento dos resíduos. 

 
Acontece que essa questão teria que ser não só curricular, mas uma 
questão institucional, porque reciclar nos laboratórios demandaria, do 
instituto, colocar, enfim, construir a infraestrutura necessária para isso. 
(sic) (MARCELO-PROFESSOR DE QUÍMICA – ÁREA TÉCNICA). 
 

Também pensamos que a preocupação com o tratamento de resíduos 

produzidos nas aulas experimentais é de extrema importância para a 

abordagem da problemática ambiental e a aquisição dos equipamentos 

necessários deveria ser uma das prioridades do IQ. 

 
Trata-se de uma excelente oportunidade de aprendizagem, 
treinamento e sensibilização para os estudantes, professores e 
técnicos. O fator humano deve ser valorizado, na medida em que 
todos os usuários são parte integrante do programa [..] Quanto mais 
cedo os alunos tiverem contato com um programa de gestão, torna-se 
mais fácil inculcar neles uma postura comprometida com o ambiente 
(SILVA, SOARES & AFONSO, 2010,p 37). 
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Outra questão importante para a qual temos que nos atentar é que os 

alunos da licenciatura necessitam estar incluídos nesses projetos de gestão. 

Uma vez que as escolas de ensino médio, muitas vezes, possuem laboratórios 

de ciências onde pode ser abordada a gestão dos rejeitos desses laboratórios. 
 

Os laboratórios existentes em escolas de Ensino Médio e as práticas 
demonstrativas passam a ser uma valiosa ferramenta para esse 
trabalho por representarem o primeiro contato dos alunos com essa 
visão (cuidados com os rejeitos) [...]O gerenciamento de resíduos 
implica numa mudança de atitude.[...] Ela enfatiza os aspectos de 
responsabilidade ética e cidadã das pessoas envolvidas (idem, 2010,p 
37-38). 
 

A universidade deve se responsabilizar pelos rejeitos produzidos durante 

sua atividade educativa, demonstrando aos alunos ética e responsabilidade 

social. Além disso, essas ações poderiam se estender para os cursos de 

Biologia e Física, uma vez que algumas aulas experimentais desses cursos 

também geram resíduos.  

Entretanto, essas ações educativas não podem se restringir apenas às 

aulas experimentais. Acreditamos que essas devem abarcar todo o curso, seja 

em aulas práticas, teóricas, atividades de pesquisa e extensão.  

 
5.1.4 Subcategoria - Relações entre ciência e meio sócioambiental 

 

Como estamos analisando cursos de formação de professores em 

ciências, é imprescindível que realizemos uma discussão em torno do 

tratamento despendido pelos cursos em relação à ciência, sociedade e meio 

ambiente. Por isso, esta subcategoria refere-se aos aspectos técnico-científicos 

inerentes a cada área do conhecimento relacionados aos temas 

sócioambientais identificados nos PPC. Nessa perspectiva, pudemos analisar 

qual o posicionamento de cada curso em relação a sua visão de ciência. 

Nos últimos anos, o enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) no 

ensino básico tem sido alvo de várias pesquisas. O crescimento dessa 

abordagem se deu, principalmente, devido ao reconhecimento dos limites da 

ciência, reconhecendo-a como uma atividade historicamente e socialmente 

construída, passível de erros, que pode tanto contribuir para o bem-estar 

quanto para a destruição da sociedade, “nem a ciência e nem a tecnologia são 
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alavancas para a mudança que afetam sempre, no melhor sentido, aquilo que 

transformam” (AULER & DELIZOICOV, 2006, p. 136). 

Assim, a Educação em Ciências vem se consolidando como um campo 

específico do conhecimento, com seu próprio território epistemológico e 

comunidade científica capaz de dar validação aos conhecimentos produzidos 

nessa área. 

A temática ambiental está sendo inserida no contexto CTS devido ao 

reconhecimento de que tanto a ciência quanto a tecnologia podem afetar 

diretamente o meio socioambiental. 

 
Com a racionalidade crescente no século XIX, que atribuiu ao homem 
a tarefa de dominar/explorar a natureza, aliada ao também crescente 
processo de industrialização, o desenvolvimento centrado na ciência e 
tecnologia (C&T) passou a ser visto como sinônimo de progresso. 
Mas, com as guerras mundiais, principalmente a segunda, este 
desenvolvimento passou a ser questionado. O arsenal de guerra, 
como as bombas nucleares, deixou bem explícito o poder destrutivo do 
homem. O que inicialmente parecia um bem inegável a todos, com o 
passar dos anos revelou outras facetas. À medida que o uso abusivo 
de aparatos tecnológicos tornava-se mais evidente, com os problemas 
ambientais cada vez mais visíveis, a tão aceita concepção exultante 
de C&T, com a finalidade de facilitar ao homem explorar a natureza 
para o seu bem-estar começou a ser questionada por muitos 
(ANGOTTI & AUTH, 2001, p. 15). 

 

Nesse sentido, a compreensão de como estão sendo formados os 

professores de ciências se faz necessária, pois esses irão atuar de forma 

decisiva no ensino básico, contribuindo para a formação científica de milhares 

de jovens. Entendemos que a educação em ciências,  

 
[...] se revela na formação de pessoas (cidadãos) aptas a dialogarem 
com o conhecimento científico em interação com outros saberes, por 
um lado. Por outro, é estimular que esse conhecimento e seu processo 
de produção sejam popularizados como ferramenta de promoção de 
engajamento político (GUIMARÃES, M.; VASCONCELLOS, 2006, p. 
151). 

 

No que tange à formação de professores de ciências, devemos ter por 

princípio uma proposta educacional que reconheça que o conhecimento 

científico é construído socialmente e alocado em teorias. O tratamento 

epistemológico destinado ao estabelecimento dessas teorias não é uniforme, 
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sendo que as particularidades denotam uma compreensão de homem, de 

mundo e suas relações. 

Segundo Horkheimer & Adorno (1991), existem duas formas para a 

abordagem das teorias, a tradicional e a crítica. Esses autores associam a 

abordagem tradicional à vertente positivista de ciência. A racionalidade dentro 

da teoria tradicional está relacionada à observação e validação neutras, 

atribuindo aos seres humanos o sentido de meros usuários.   

Em contraposição à teoria tradicional, esses autores defendem a teoria 

crítica. A teoria crítica não trata separadamente teoria e prática; delineia, ao 

contrário, como poderia ocorrer a interação entre as mesmas, assumindo 

compromisso com a transformação social, em oposição à concepção positivista 

(idem, 1991). Partimos do pressuposto de que a formação de professores de 

ciências deve se desenvolver levando em consideração a teoria crítica 

apresentada acima, a fim de avançar na construção e vivência da cidadania, 

discutindo as implicações da relação ciência, tecnologia e sociedade.  

Como as unidades de análises que se referem a essa categoria foram 

numerosas, decidimos pela construção do quadro3 abaixo para uma melhor 

visualização das mesmas: 
 

Quadro 3 - Relação de unidades de análises referentes à subcategoria – Relações entre 
Ciência e meio socioambiental 

PPC Unidades de análise 
encontradas na 

apresentação, objetivos e 
habilidades e competências 

do egresso 

Unidades de análises 
encontradas na 

ementas das disciplinas 

Disciplinas que 
propõem 

discussões sobre 
essa subcategoria 

QUÍMICA - “ Conhecimentos adequados 
sobre relações humanas, 
impactos tecnológicos no meio 
ambiente, mercado e finanças” 
(p.5); 
-“Possibilitar que o licenciando 
adquira conhecimentos 
sistematizados do 
pensamento químico, dos 
processos sócio-educacionais, 
psicológicos e pedagógicos” 
(p.7) 
-[...] sólidos conhecimentos de 
química capaz de atuar na 
inovação científica e 
tecnológica, na transferência 
de tecnologias [...] (p.9) 
- “Capacidade de utilizar, de 
forma responsável, o 

- “Natureza dos 
conhecimentos científicos. 
Diferentes leituras da 
construção da ciência” (p.30) 
- “Ter uma visão crítica com 
relação ao papel social da 
ciência e a sua natureza 
epistemológica, 
compreendendo o processo 
histórico-social de sua 
construção.”(p.37) 
- “Aplicar e os 
conhecimentos de química 
ambiental em laboratórios 
químicos, nos processos 
industriais, nas estações de 
tratamento de água e 
esgoto.” (p.42) 
-“ Compreender o impacto 

- Epistemologia da 
ciência; 
Instrumentalização 
para o ensino 1; 
- Química 
Ambiental; 
- Química e 
sociedade; 
- Química industrial 
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conhecimento químico e 
pedagógico adquirido e suas 
implicações no meio ambiente, 
respeitando o direito à vida e 
ao bem estar dos 
cidadãos”;(p.10) 
- “Visão crítica sobre o papel 
social da ciência, entendendo-
a como um produto do 
processo histórico social.” 
(p.10) 
- “Reconhecimento da não 
neutralidade das ciências nos 
contextos sociais, políticos e 
econômicos.” (p.10) 
- “Compreender que a 
observação empírica é 
insuficiente para a 
compreensão dos fenômenos.” 
(p.11) 
- “Saber realizar avaliação 
crítica da aplicação do 
conhecimento em química 
tendo em vista o diagnóstico e 
o equacionamento de 
questões sociais e 
ambientais.” (p.11) 
 

das atividades da área 
química no contexto social e 
ambiental. 
- “O impacto dos produtos 
químicos nas políticas 
socioeconômicas do Brasil e 
do mundo.” (p.46) 

BIOLOGIA -“O egresso deverá possuir 
uma formação básica, com 
adequada fundamentação 
teórico-prática do 
conhecimento dos seres vivos 
e do homem assim como da 
sua relação com o meio 
ambiente.” (p.4) 
- “Utilizar os seus 
conhecimentos biológicos 
como agente transformador da 
nossa sociedade” (p.5) 
- “detentor de adequada 
fundamentação teórica, que 
inclua o conhecimento 
profundo da diversidade dos 
seres vivos, bem como sua 
organização e funcionamento 
em diferentes níveis, suas 
relações filogenéticas e 
evolutivas, suas respectivas 
distribuições e relações com o 
meio em que vive” (p.5) 
 

- “Concepções gerais em 
epistemologia: teoria, 
hipótese e modelos; ciência 
e pseudo ciência; 
observação e 
experimentação, 
reducionismo, principio 
antrópico” (p.19) 
 

- Filosofia da ciência  

MATEMÁTICA -“ O matemático Kurt Gödel 
provou dois fatos que 
demonstram as limitações do 
método dedutivo: (I) Não 
existe método dedutivo para 
provar uma teoria axiomática 
dos conjuntos é consistente; 
(II) Se a teoria axiomática dos 
conjuntos fosse consistente, 
ela seria incompleta. O que 
Gödel provou é que a 
matemática, e, por extensão 
as outras ciências, está 
fadada a ser incompleta; 

- “ As influencias da história 
das ciências na educação 
matemática.” (p.34) 

- História da 
educação 
matemática 
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deverá haver uma afirmação 
sobre a qual não se sabe dizer 
se é verdadeira ou falsa [...] 
Esta limitação do método 
científico precisa ser 
conhecida pelo aluno” (3-4); 
-“ A matemática é uma 
construção humana. Ela é o 
produto de pessoas, com seus 
defeitos e virtudes.” (p.4) 
- “O egresso deverá possuir 
uma visão histórica da 
educação e que tenha 
capacidade de relacionar este 
conhecimento em seus vários 
campos, com as necessidades 
práticas encontradas pelo 
homem no seu cotidiano.” 
(p.6) 
- “Ter uma compreensão 
histórica do contexto evolutivo 
da Matemática, levando a 
compreender a atualidade de 
uma visão filogenética e 
social” (p.6) 

FÍSICA - “O novo curso deverá formar 
pessoas qualificadas para 
contribuir para o 
desenvolvimento científico e 
tecnológico, socioeconômico e 
político do País, via produção 
e disseminação do 
conhecimento”(p.6) 
- “Desenvolver uma ética de 
atuação profissional e de 
consequente responsabilidade 
social, compreendendo a 
ciência como conhecimento 
histórico, inserida em um 
bemdefinido contexto sócio-
político, cultural e econômico.” 
(p. 8-9); 
“sistematizar e tratar 
problemas novos e 
tradicionais com rigor 
científico e atitude inquiridora” 
(p.9) 
- “Tanto na grade do 
bacharelado como da 
licenciatura as disciplinas 
Evolução da Física I e II, que 
são obrigatórias, oferecem a 
oportunidade para que o 
professor e seus alunos 
possam contextualizar o 
desenvolvimento da física, e 
das ciências de uma maneira 
gera, e analisar suas 
implicações econômicas, 
sociais, morais e éticas” (p.9) 
- “Compreender a ciência 
como conhecimento histórico, 
inserida em um bem definido 
contexto sócio-político, 
cultural e econômico”(p.9) 
 

- “Ciência e realidade” (p.22) 
- “ física e as revoluções 
tecnológicas” (p.22) 

- Evolução da física 
I; 
- Evolução da física 
II; 
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Apreendemos, no PPC de Química, que esses pretendem proporcionar o 

acesso dos estudantes aos “conhecimentos sistematizados do pensamento 

químico”, para “torná-los capazes de solucionar problemas de cunho social, 

atuar na inovação científica e tecnológica”(p.7-9). 

Há um enfoque para formação de um professor com uma “visão crítica 

sobre o papel social da ciência, entendendo-a como um produto do processo 

histórico-social”, reconhecendo ainda a “não neutralidade das ciências nos 

contextos sociais, políticos e econômicos” (p.10). Evidencia-se, ainda, a 

preocupação com a formação ética dos professores em relação aos “impactos 

das atividades da área química no contexto social e ambiental” (p.11). 

Analisando o ementário contido no PPC, percebemos a presença da 

disciplina “Epistemologia da Ciência” que propõe uma “discussão sobre a 

produção do conhecimento inserida no contexto das atividades humanas” e 

“identificar as diferentes visões sobre a natureza do conhecimento científico e 

sua relação com os grandes debates da ciência” (p.30). Além disso, essa 

disciplina propõe o relacionamento entre o desenvolvimento das diferentes 

visões da ciência com as propostas pedagógicas para o ensino. 

Em relação às disciplinas pedagógicas, pretende-se alcançar a formação 

de um professor de química, que compreenda a complexidade da realidade 

educacional brasileira e que ele possa estabelecer as relações entre os 

problemas abordados nas disciplinas específicas do curso e suas implicações 

para a regência, isto é, que seja capaz de realizar a abordagem dos conteúdos 

químicos levando em consideração a realidade da comunidade escolar. 

As disciplinas “Química Ambiental” e “Química e Sociedade” parecem 

relacionar a utilização dos conhecimentos químicos à temática ambiental. Em 

relação à disciplina “Química Ambiental”, ela propõe a “aplicação dos 

conhecimentos da “Química Ambiental” em laboratórios químicos, nos 

processos industriais, nas estações de tratamento de água e esgoto” (p.41). 

Enquanto a “Química e Sociedade” propõe “compreender o impacto das 

atividades da área química no contexto social e ambiental” (p.44). 

Selecionamos algumas falas dos professores de química que se 

relacionam com essa subcategoria, o que nos auxiliou de forma bastante 
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contundente na compreensão de como é abordada essa subcategoria pelo 

curso. 

Segundo uma das professoras do curso de Química, a disciplina 

“Química e Sociedade” consiste em estabelecer: 

 
a relação ciência e sociedade não é uma relação de conteúdo e 
recipiente, mas uma relação de construção recíproca. Essa ciência é 
neutra não é desvinculada de um contexto social, e se a gente tem 
uma sociedade não homogênea, a gente tem conflitos de interesses 
[...]. A questão ambiental está inserida nesse sentido em todo o tempo. 
Se a gente tem uma organização social que é pautada pelo modelo de 
modo de produção, que é baseado na extração, distribuição e 
consumo e descarte, você tem a questão ambiental envolvida em todo 
esse processo. E o desenvolvimento científico tecnológico também 
está envolvido em todo esse processo. [...] é fundamental que a gente 
compreenda o papel da ciência nesse processo, o papel conservador, 
as possibilidades transformadoras e a questão ambiental não podem 
ser colocadas de lado nem menos importante, ela é central como os 
interesses de classes [...] (ALINE – PROFESSORA QUÍMICA, ÁREA 
DE ENSINO) 

 

De acordo com a fala da professora, na disciplina “Química e Sociedade”, 

acontece uma discussão crítica sobre o papel da ciência na sociedade, desde 

como essa é influenciada pelo modo de produção até suas interferências 

diretas no contexto socioambiental.  

Pensamos que ciência e tecnologia assumem um papel ambíguo na crise 

ambiental, pois, por um lado, elas podem multiplicar os impactos sobre o 

ambiente através da exploração econômica e agravar a situação da 

degradação, e, por outro, ela pode promover e legitimar a divulgação de 

conhecimentos científicos de modo a reduzir esses problemas ambientais. 

Entretanto, em uma posição mais radical, Mészáros (2011) nos leva a 

uma visão mais ampla e pouco ingênua de que, mesmo em ocasiões em que a 

ciência e tecnologia possam ser direcionadas a pesquisa e empregadas na 

mitigação dos problemas ambientais, com a criação de novas tecnologias 

menos poluentes, uma vez que elas se encontram associadas à questão 

econômica, fica difícil dissociá-la desses interesses, ou seja, toda ciência e 

tecnologia sempre estarão relacionadas à obtenção de lucros. Essa questão 

deve ser abordada em sala de aula, pois é de fundamental importância que os 

alunos reconheçam a relação estabelecida entre a ciência e as questões 

econômicas, para uma reflexão mais crítica sobre o verdadeiro papel da ciência 
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e tecnologia na sociedade contemporânea. Isso influenciará na sua atuação em 

sala de aula, como também em outros segmentos da sociedade, contribuindo 

para a discussão sobre a produção e utilização dos recursos científicos e 

tecnológicos que atenda as demandas de todos os segmentos da sociedade 

respeitando, consequentemente, as questões ambientais. 

Pela fala de outra professora do curso, as questões sobre a relação entre 

ciência e sociedade são abordadas na “Química e sociedade” e depois são 

retomadas no final do curso pela disciplina “Química Ambiental”: 

 
[...] você abre uma discussão, mas, depois da química e sociedade, 
eles começam a ver a compartimentalização toda, a química analítica, 
a química inorgânica e a coisa se perde um pouco, por que aí essa 
discussão volta só na química ambiental, e epistemologia da ciência 
mesmo. Por que eles não têm outra disciplina com esse enfoque, 
entendeu? (sic) (NATÁLIA – PROFESSORA QUÍMICA, ENSINO DE 
CIENCIAS). 

 

Embora o curso de química apresente disciplinas que realizam uma 

abordagem crítica em relação aos conhecimentos científicos e estabeleça 

relação com a temática ambiental, essa é feita de maneira pontual e isolada 

dentro do curso. De acordo com a fala da professora, os alunos acabam 

perdendo essa abordagem crítica ao entrarem em contato com as disciplinas 

técnicas. 

Dessa maneira, a relação entre ciência, tecnologia e ambiente é tratada 

de forma fragmentada dentro do currículo de química. A ênfase principal do 

curso para formação dos professores é dada aos conteúdos específicos em 

processo de transposição didática dos mesmos.  

No PPC de Biologia, as aquisições dos conhecimentos biológicos estão 

vinculadas à utilização desses para tornar o futuro professor em um “agente 

transformador da sociedade, principalmente na preservação da biodiversidade 

e das suas relações com o homem.”(p.5). Além disso, o egresso deve ser: 

 
detentor de adequada fundamentação teórica, que inclua o 
conhecimento profundo da diversidade dos seres vivos, bem como sua 
organização e funcionamento em diferentes níveis, suas relações 
filogenéticas e evolutivas, suas respectivas distribuições e relações 
com o meio em que vive. (PPC DE BIOLOGIA, 2003, p. 5). 
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De acordo com o fragmento acima citado, o curso de Biologia se 

restringe à utilização do conhecimento biológico para a resolução de problemas 

de cunho social, sem uma devida discussão sobre o papel da ciência e suas 

relações sociais. 

Dentre as ementas constantes no PPC, existe uma disciplina 

denominada “Filosofia da Ciência”, na qual há a preocupação em demonstrar 

as concepções gerais em epistemologia: “teoria, hipóteses e moldes; ciência e 

pseudociência; observação e experimentação; [...] paradigmas correntes em 

biologia” (p.19). Parece-nos que não há uma discussão mais ampla e 

aprofundada sobre o tema, ou seja, um enfoque que aborde, por exemplo, a 

falsa noção de neutralidade científica, ou uma discussão sobre a construção 

histórica do conhecimento científico.  

Com relação às disciplinas pedagógicas, algumas se restringem à 

apresentação do cenário educacional brasileiro, como: “Fundamentos 

Filosóficos e Sócio-históricos da Educação”, “Cultura, Currículo e Avaliação”, 

“Políticas Educacionais”. Outras têm a intenção de sistematizar os 

conhecimentos biológicos para sua transposição para o ensino básico, como 

“Ensino de Biologia para o Ensino Fundamental” e “Ensino de Biologia para o 

Ensino Médio” (p.19). Nessas disciplinas não existe nenhum indício para uma 

abordagem de um pensamento mais crítico em relação à produção e utilização 

da Ciência e Tecnologia. Existe uma disciplina, “Educação, Comunicação e 

Mídias”, que trata a questão do uso de novas tecnológicas como um facilitador 

do processo ensino-aprendizagem, entretanto, de acordo com a ementa, a 

disciplina se restringe a essa questão. 

Um dado muito interessante, e que, a nosso ver, não poderia ficar fora 

das nossas análises, são as consideração finais do PPC de Biologia: 

 
Nesse documento, mais uma vez expressa a grande vontade de toda a 
comunidade universitária em capacitar os necessitados de 
conhecimento rumo a melhores condições de vida na sociedade em 
que pretendem atuar, levando-os a atenderem, ao mesmo tempo, os 
próprios anseios e também aos anseios sociais por um país 
desenvolvido em todos os aspectos, proporcionando-lhes 
oportunidades diversas como instrumentos de sobrevivência e também 
de repassar o conhecimento, levando outros ao mesmo caminho, 
estabelecimento elos de vital importância no crescimento 
coletivo.(PPC DE BIOLOGIA, 2003, p.32-33, grifo nosso). 
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Por meio desse fragmento, fica clara a visão dos professores que 

elaboraram o documento em relação à ciência. Para eles, o conhecimento 

científico é a única forma de acesso social dos “necessitados de 

conhecimento”, e o desenvolvimento do país se dá através do desenvolvimento 

científico-tecnológico. Está claro que o posicionamento de tais professores em 

relação aos conhecimentos científicos remonta a uma visão conservadora na 

qual a ciência é neutra e detentora de todos os conhecimentos válidos. Nesse 

sentido, a educação se restringe a “repassar” esses conhecimentos científicos, 

no sentido de instrumentalizar as pessoas para se adaptarem ao meio social 

altamente tecnológico. Relacionamos essa postura epistemológica à 

abordagem tradicional da ciência proposto por Horkheimer & Adorno (1991). 

Ainda em relação ao curso de Biologia, não encontramos referências nas 

falas dos professores em relação à subcategoria aqui discutida, até porque, as 

perguntas feitas a eles se basearam diretamente em assuntos explícitos que se 

relacionavam com a temática ambiental expressas no PPC. Como o PPC de 

Biologia não faz uma referência direta a essa relação (CTSA), não 

direcionamos perguntas relacionadas a esse assunto aos professores. 

No curso de Matemática, apesar de haver o reconhecimento das 

limitações do método dedutivo apresentadas pelo matemático Kurt Gödel, que 

diz que a matemática, e por extensão, todas as ciências, está fadada a ser 

incompleta e que essa incompletude deve ser reconhecida pelo aluno (p.3), 

parece-nos que essa discussão não é realizada nas disciplinas presentes no 

ementário do PPC.  

Uma fala de um dos professores de matemática parece corroborar com 

nossas impressões: “os professores do departamento de matemática, em sua 

maioria tem a formação estritamente de matemática, bem naquela pedagogia 

do exercício, definição, teorema, definição, exercício” (ANTONIO- 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA, ÁREA DE ENSINO). Dessa forma, uma 

discussão mais crítica sobre ciência, tecnologia sociedade e ambiente se torna 

inviável, pelo menos na maioria das disciplinas do currículo. 

Ainda levando em consideração a fala desse professor, percebemos que, 

nos últimos anos, há uma tendência para mudar essa realidade. Professores 

ligados à área de ensino estão fazendo parte do quadro de professores do 
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Instituto de Matemática e Estatística (IME), o que vem de certa forma 

modificando, mesmo que de forma incipiente (devido à quantidade mínima de 

professores ligados ao ensino) essa postura conservadora em relação à 

ciência, educação e meio ambiente: 

 
De 92 pra cá, começa a mudar um pouco a realidade; hoje, a gente 
tem aqui 74 ou 75 professores, e temos 9 da educação matemática 
que possuem uma formação diferenciada dessa concepção da 
pedagogia do exercício. Então, nós começamos a assumir algumas 
disciplinas que eram da faculdade de educação. O curso começa a 
tomar novo rumo, mas a maioria dos professores que temos aqui foi 
formado na concepção da pedagogia do exercício, pra eles questão 
social, ambiental, não cabe na formação matemática [...] para eles, 
uma bom professor é aquele que sabe muita matemática. Eu não 
concordo com isso. (sic) (ANTONIO – PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA, ÁREA DE ENSINO). 

 

Com base nessa fala, acreditamos que uma análise mais crítica sobre as 

questões referentes à ciência e suas relações com as demais instâncias da 

sociedade, inclusive a ambiental, dificilmente será abordada nesse curso. Salvo 

de forma esporádica em algumas disciplinas de cunho pedagógico, pois, a 

nosso ver, tais disciplinas deveriam proporcionar a transposição dos princípios 

tecnicista e instrumental das práticas pedagógicas para um posicionamento 

ético e crítico diante da realidade vivenciada, contribuindo para a sua 

transformação. 

Em relação ao curso de Física, o posicionamento de conservadorismo 

científico já se faz presente logo na apresentação do perfil dos egressos. 

Segundo o PPC, o egresso deverá ser capaz de “sistematizar e tratar 

problemas novos e tradicionais com rigor científico e atitude inquiridora” (p.9). 

Apesar da palavra “inquiridora” estar presente no citado fragmento, ao realizar-

se uma análise global do documento, percebe-se que essa atitude “indagadora” 

se refere ao posicionamento epistemológico ligado à abordagem tradicional de 

se fazer ciência característica marcante do positivismo.  

Justificamos esse nosso entendimento através do seguinte fragmento: 

 
O novo curso de física deverá formar pessoas qualificadas para 
contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico, sócio-
econômico e político do país, via produção e disseminação do 
conhecimento(p.6, grifo nosso).  
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A ciência e a tecnologia assumem papel de destaque para o 

desenvolvimento econômico e social do país, revelando, assim, o caráter 

positivista adotado pelos autores do documento. 

Entretanto, o curso reconhece a historicidade da ciência e também as 

suas relações com a sociedade, pois em uma das unidades de registro para 

essa subcategoria o curso “compreende a ciência como conhecimento histórico, 

inserida em um bem definido contexto sócio-político, cultural e econômico.” 

(p.8) 

Analisando o ementário constante no PPC, encontramos apenas duas 

disciplinas que tratam dessa historicidade da Ciência. As disciplinas de 

“Evolução da Física I e II”, que são obrigatórias para o curso de licenciatura e, 

de acordo com suas ementas, “oferecem a oportunidade para que o professor e 

seus alunos possam contextualizar o desenvolvimento da Física, e das ciências 

de uma maneira geral, e analisar suas implicações econômicas, sociais, morais 

e éticas” (PPC DE FÍSICA, 2004, p.9).  

Não sabemos de que forma essas disciplinas são ministradas e qual o 

teor crítico é dada a essa abordagem. No entanto, em entrevista com um dos 

professores de Física, percebemos que a visão que se tem dentro desse curso, 

para uma abordagem que relaciona os conhecimentos físicos com a sociedade 

e meio ambiente, se remete àquela clássica visão instrumental de utilização de 

tecnologia para otimizar a extração de recursos naturais e diminuir impacto 

ambiental aumentando os lucros, promovendo, assim, o desenvolvimento do 

país.  

 
Nem na hora que a gente vai trabalhar, creio eu, usinas elétricas, 
nucleares, nos preocupamos em comentar sobre questão ambiental, a 
gente, talvez, se preocupe com o fator econômico, com a otimização 
da extração de recursos para produção de energia, mas não me 
lembro de alguém comentar sobre preocupação ambiental. (sic) 
(MANUEL - PROFESSOR DE FÍSICA,ÁREA DE ENSINO) 

 

Compreendemos que os cursos de Física e Matemática seguem pela 

vertente da teoria tradicional já descrita anteriormente. Pelo que pudemos 

analisar, apesar de os cursos possuírem o objetivo de expressar uma visão 

histórica da ciência, reconhecendo as suas relações com a sociedade, as 

discussões que surgem a partir destas relações são fundamentalmente técnicas 
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caracterizadas pela resolução de problemas sociais através da utilização dos 

conhecimentos científicos. 

Acreditamos que esse tipo de posicionamento epistemológico 

apresentado por esses cursos podem redundar na formação de um professor 

extremante técnico e “conteudista” sem a capacidade de realizar uma análise 

mais crítica da realidade, contribuindo, assim, para a reprodução de uma 

sociedade excludente guiada por um modo de produção que visa a exploração 

ambiental e humana. 

 
5.2 Categoria - Reducionismo ambiental 

 
Nesta categoria classificamos as unidades de registro que representam a 

abordagem de aspectos científico-tecnológicos relacionados ao meio ambiente 

sem considerar a influência das atividades humanas sobre o sistema natural e 

vice-versa. Levando-se em consideração a nossa compreensão de meio 

ambiente, pensamos que esses registros textuais não podem ser encarados 

como os responsáveis pela discussão dos conteúdos ambientais no currículo. 

Encontramos 6 unidades de análise que se referem a essa categoria no 

PPC de Biologia, 4  no PPC de Química, 2 no PPC de Física e nenhuma 

referência a essa categoria no PPC de Matemática.  Apresentamos os citados 

fragmentos textuais no quadro abaixo: 

 
Quadro 4 – Relação de unidades de análises referentes à categoria Reducionismo 

Ambiental 

PPC Unidades de análise 
encontradas na 

apresentação, objetivos e 
habilidades e competências 

do egresso 

Unidades de análises 
encontradas na 

ementas das disciplinas 

Disciplinas que 
propõem 

discussões sobre 
essa subcategoria 

QUÍMICA “saber investigar os processos 
naturais e tecnológicos, 
controlar variáveis, identificar 
regularidades, interpretar e 
proceder previsão” (p.11-12, 
grifo nosso). 

“Analisar a estrutura e as 
propriedades físicas e 
discutir a ocorrência 
natural e as aplicações de 
representantes de 
compostos orgânicos das 
classes funcionais dos 
aldeídos e cetonas, ácidos 
carboxílicos e derivados” 
(p.45, grifo nosso). 
 
“Introduzir as principais 
classes de metabólitos 

-Química Orgânica 
2; 
-Química de 
produtos 
naturais;Termodinâ
mica Fundamental; 
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Ao analisarmos o quadro acima, observamos que o meio natural é 

tratado como algo exterior ao ser humano; algo que deve ser analisado, 

explicado, quantificado. No caso da Química e da Física, a proposta é analisar, 

quantificar os fenômenos naturais, levando-se em consideração as 

especificidades do conhecimento de cada curso. 

Os fragmentos encontrados no PPC de Biologia seguem a mesma 

tendência, pois tratam o ambiente de forma não-sistêmica, estudam os 

organismos isoladamente e, assim, consideram o ser humano fora dessa 

relação. Levando-se em consideração as unidades de registro em questão, 

especiais através de 
produtos naturais 
representativos, enfatizando 
as suas relações com os 
ecossistemas, sua 
biodiversidade, biossíntese e 
os métodos de isolamento e 
purificação.” (p.47 grifo 
nosso). 
 
“Apresentar as leis da 
termodinâmica e descrevê-
las através das equações de 
estados assim como 
correlacioná-las com os 
processos que ocorrem na 
natureza.” (p.48, grifo 
nosso). 
 
 

BIOLOGIA ---- “ecologia e Biologia de 
microorganismos” (p.17, 
grifo nosso). 
– “Identificação das relações 
dos parasitos hospedeiros e 
destes com o meio 
ambiente.” (p.18, grifo 
nosso). 
“Adaptação morfológicas a 
diferentes ambientes” (p.21, 
grifo nosso). 
“[...]ecologia e biologia dos 
grupos de  invertebrados 
[...]” (p.22, grifo nosso). 
– “[...] ecologia e biologia 
dos grupos de vertebrados 
[...]” (p.22, grifo nosso). 
 

- Biologia de 
Microorganismos;  
- Biologia 
Parasitária; 
-Morfologia 
Vegetal;-Zoologia 
dos invertebrados;     
Zoologia de 
vertebrados; 

MATEMÁTICA --- --- --- 
FÍSICA “Identificar fenômenos 

naturais em termos de 
regularidade e quantificação.” 
(p.33 grifo nosso). 
“Descrever e explicar 
fenômenos naturais” (p.10, 
grifo nosso) 

--- --- 
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constatamos a visão de ciência objetiva, neutra, descontextualizada e 

destituída de influências ideológicas em seus processos de produção. 

Para o futuro professor de ciências, a sólida apropriação dos 

conhecimentos de sua área específica é de fundamental importância. Isso 

refletirá na sua atuação em sala de aula. Entretanto, a abordagem dos 

conhecimentos científicos de forma fragmentada que dicotomiza ser humano/ 

natureza não pode contribuir para a formação de um professor crítico, em 

relação às questões ambientais.  

A ciência para ser reconhecida necessita delimitar seu objeto de estudo, 

seu campo específico. Dessa maneira, é alcançado o estatuto da ciência, que 

se desenvolve com a aplicação do método científico, o único modelo 

reconhecido para que o conhecimento seja validado. Concordamos com 

Echeverría & González, quando esclarecem que “El paradigma de la 

modernidad ha privilegiado este enfoque analítico, que enfoca los problemas 

desde su reducción a las unidades mínimas observables, medibles19" 

(2009,p.6). 

Essa redução e classificação do saber, caracterizado pelo pensamento 

cartesiano, obedece a uma postura epistemológica que pode resumir-se a uma 

concepção de ciência da natureza sem homem e uma ciência humana sem 

natureza (MORIN, 1996). Essa dicotomia do pensamento estabelece uma 

separação entre cultura e natureza, pois estabelece uma supremacia da razão 

humana sobre o mundo objetual. Isso se traduz, também, na separação sujeito-

objeto. 

Outra característica desse tipo de posicionamento epistemológico é a 

especialização do conhecimento. Concordamos com Morin (1996) quando diz 

que a especialização do conhecimento proporcionou uma grande expansão do 

conhecimento científico e tecnológico, entretanto, o alto nível de especialização 

e de racionalidade técnica afasta a ciência da subjetividade. E a falta de 

subjetividade afasta o saber científico do real. A ciência, portanto, não 

consegue refletir sobre o real, apesar de considerar-se reflexo do mesmo. Na 

                                                
19 O paradigma da modernidade tem favorecido esta abordagem analítica que aborda os 
problemas de sua redução para as unidades mínimas observáveis, mensuráveis. (2009, 
p.6).Tradução nossa. 
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verdade, ela transforma o real em técnica, em teoria, mas não reflete sobre ele. 

(idem, 1996). 

Assim, a relação dos seres humanos com o mundo, se traduz no uso da 

razão instrumental que se concretiza na ação tecnológica, por meio da qual o 

ser humano se torna dono do mundo e esse mundo se converte em um recurso 

sem limites e em medidas. Contudo, só uma minoria dos seres humanos está 

apta a se apropriar desses recursos. Isso se traduz em uma relação de poder e 

domínio que conduz a uma exploração do homem e da natureza por poucos 

grupos dominantes. 

O conhecimento científico, na modernidade, configura-se como 

fragmentado, superficial em sua complexidade, demasiadamente objetivo e 

técnico, e realiza-se segundo interesses dominantes, e não da sociedade como 

um todo. Instala-se, nesse contexto, a necessidade de reflexão sobre que 

caminhos os cientistas e o próprio conhecimento científico poderiam seguir 

para que se tornassem mais significativos.  

O tratamento da problemática ambiental nesses moldes gera o 

reducionismo na abordagem dessas questões. Segundo Leff (2001), deve-se 

combater alguns “efeitos ideológicos” do que ele denomina de “reducionismo 

ecologista e funcionalismo sistêmico”, característico da abordagem positivista 

da ciência.  

Dentre esses “efeitos ideológicos” destacamos a transformação da 

ecologia em uma “ciência das ciências”, capaz de integrar as diferentes ordens 

do real, o que, para Leff,se mostra como obstáculo à “reconstrução do real 

histórico apartir da especificidade e da articulação de processos de ordem 

natural e social [...]”(p.65)  

Outra abordagem que, segundo o autor, deve ser combatida é “pensar o 

homem como indivíduo e as formações sociais como populações biológicas 

inseridas no processo evolutivo dos ecossistemas.” (idem). Essa questão foi 

abordada por um dos professores entrevistados: 

 
A ideia é você tentar desdobrar quanto dos grandes eventos da 
extinção da mega fauna, há vinte mil anos atrás, é em função do 
clima, das grandes mudanças climáticas do final da era glacial com o 
começo do aquecimento do planeta e a ação antrópica em função do 
homem chegando, se dispersando. Essa é uma teoria que começou 
nos anos setenta e a gente vê isso e acredita que uma parte da 
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extinção desse período é em função do homem. Agora veja, mesmo se 
você pegar eventos mais recentes de cinco mil, seis mil anos, a 
chegada do homem nas ilhas do pacífico, a chegada do homem no 
mediterrâneo, tudo isso aí levou a muitas extinções, e não é a 
civilização tecnológica. Isso é só para mostrar que você tem as raízes 
de fato da origem da crise ambiental estão na própria natureza 
humana. Por que o homem é um bicho grande, predador, com alta 
capacidade de dispersão, social, populações grandes com 
cooperação, então ele drena muita energia do sistema. (sic) 
(MARCOS, PROFESSOR ÁREA TÉCNICA – BIOLOGIA). 

 

Pela fala do professor, há uma caracterização das relações humanas e 

da práxis social através de suas determinações genéticas ou de sua adaptação 

ao meio. Essas teorias não consideram a especificidade “das relações sociais 

de produção, das regras de organização cultural e das formas de poder político 

e ideológico nas quais se inscrevem as mudanças sociais de uso dos recursos 

produtivos” (ibidem, p.65), promovendo, assim, um reducionismo no tratamento 

das questões ambientais. 

Pensamos que posicionamentos como esses aparecem no terreno 

ambiental como “processos que tendem a naturalizar os processos políticos de 

dominação e a ocultar os processos econômicos de exploração provenientes 

das relações sociais de produção.” (ibidem, p. 69). O reconhecimento dessas 

questões vinculadas às metodologias interdisciplinares que possibilitem a 

articulação teórica entre os variados tipos de conhecimento, visando à 

abordagem complexa das questões ambientais, deve ser considerado para a 

construção de uma racionalidade alternativa. 

Como futuros professores de ciências, os egressos dos cursos 

analisados têm a necessidade de desenvolver os conhecimentos científicos 

inerentes a sua área de conhecimento, importantes para o progresso do saber 

específico. Entretanto, acreditamos que concomitante à construção desses 

conhecimentos, existe a necessidade de um posicionamento crítico e reflexivo 

sobre a ciência moderna que, infelizmente, guiada por uma racionalidade 

econômica, se desenvolve para atender interesses do mercado propiciando 

desigualdades e injustiças sociais.  

 

5.3 Categoria- Educação e sua dimensão ambiental 
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Nesta categoria relacionamos todos os elementos que se referem às 

práticas pedagógicas que permitem a abordagem da temática ambiental. 

Também incluímos, nesta categoria, a avaliação dos professores entrevistados 

quanto à formação ambiental dos futuros professores para nos fornecer uma 

visão mais completa de como a temática ambiental é tratada nos cursos 

investigados.  

Devido à complexidade em que os dados foram encontrados, dividimos 

esta categoria em 3 subcategorias: postura crítica e reflexiva frente à realidade 

socioambiental; interdisciplinaridade do conhecimento; e, por fim, avaliação dos 

professores entrevistados sobre  a formação ambiental dos alunos. 

 
5.3.1 Subcategoria- Postura crítica-reflexiva frente à realidade 

socioambiental 

 
Segundo Jacobi (2005, p.233), os riscos ambientais, que são crescentes 

em uma sociedade altamente tecnológica, trazem como um novo elemento para 

discussão, em relação à formação dos professores, a questão da 

“reflexibilidade”. Segundo ele, “a sociedade, produtora de riscos, torna-se 

reflexiva, o que significa dizer que ela se torna um tema e um problema para si 

própria.” As discussões sobre a formação de uma postura crítica e reflexiva dos 

futuros professores frente à realidade socioambiental compõem uma categoria 

importante para a construção de sociedades sustentáveis. 

Nesta subcategoria, reunimos os elementos que indicam uma postura 

crítica-reflexiva do aluno mediante às questões sócioambientais. De maneira 

geral, pode-se perceber a presença desses elementos em todos os PPC, 

conforme se observa no quadro 5 a seguir: 

 
Quadro 5 - Relação de unidades de análises para a subcategoria: Postura crítica-

reflexiva frente à realidade socioambiental 

PPC Unidades de análises encontradas 
na apresentação dos documentos, 

apresentação de objetivos e 
habilidades e competências do 

egresso 

Unidades de análises 
encontradas nas 

ementas das disciplinas 

Disciplinas que 
propõem uma 

discussão 
desta 

subcategoria 
Química - “Um aspecto a ser destacado no 

novo perfil profissional é a 
necessidade de ter desenvolvido o 

- “Promover reflexão 
crítica sobre a relação 
teoria-prática no processo 

- Estagio de 
licenciatura 2 
- Estágio de 
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espírito crítico, para perceber, 
interferir e modificar as questões 
prementes na sociedade” (p.5 grifo 
nosso); 
- “[...]formação de profissionais 
críticos, inovadores e adequados às 
necessidades da sociedade em 
geral”(p.5, grifo nosso); 
- “[...] criar oportunidades para os 
egressos atuarem de forma crítica e 
inovadora” (p.7, grifo nosso). 
- “[...]atuar de forma crítica e 
inovadora na educação básica”(p.7, 
grifo nosso); 
- “[...] capacidade para atuar de 
forma crítica e reflexiva na solução 
de problemas” (p.9, grifo nosso); 
- “Visão crítica sobre os problemas 
educacionais brasileiros e 
capacidade de propor soluções 
adequadas” (p.10, grifo nosso); 
- “Capacidade de se posicionar 
criticamente frente aos problemas 
educacionais brasileiros” (p. 10, grifo 
nosso); 
- “Analisar, criticar e elaborar 
programas de ensino em química” 
(p.13, grifo nosso) 
- “Procurar definir um equilíbrio entre 
atividades teóricas e práticas com o 
objetivo do desenvolvimento 
crítico-reflexivo dos estudantes” 
(p.15, grifo nosso); 

de ensino” (p.30); 
- “Ter capacidade de se 
posicionar criticamente 
frente aos movimentos 
educacionais” (p.31. grifo 
nosso); 
 
 

Licenciatura 3 

Biologia -“relação teoria-prática como uma 
constante através do trabalho 
pedagógico” (p.3) 
- “Reflexão conjunta sobre a prática 
de ensino de modo a experimentar 
práticas coletivas desenvolvidas com 
o intuito de trabalhar habilidades 
fundamentais ao desenvolvimento 
docente, à crítica, que permitam 
novas propostas de ensino” (p.3, 
grifo nosso); 
- “Reflexão constante sobre o 
profissional biólogo [...] (p.3, grifo 
nosso); 
- “Refletir sobre a dicotomização 
teórico/prático do processo de 
atuação profissional” (p.4, grifo 
nosso) 

  

Matemática - “O curso visa formar um 
profissional [...] com postura crítica 
e capacidades de formular, 
interpretar e resolver problemas” (p. 
2, grifo nosso.); 
- “O curso de matemática busca dar 
uma formação que permita ao futuro 
profissional ter conhecimento e as 
habilidades que o habilitem a ter 
uma visão crítica que faça com que 
ele possa utilizara matemática para 
exercer sua cidadania” (p.5, grifo 
nosso); 
- “[...] desenvolver habilidades e 
competências [...] com postura 

- “Estudo dos principais 
projetos educacionais 
vigentes nos níveis 
municipal, estadual e 
federal. Reflexão crítica 
sobre os objetivos” (p. 
40, grifo nosso); 

- Projetos 
educacionais 
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O PPC de Química destaca que o perfil do novo profissional passa pela 

 
necessidade de ter desenvolvido o espírito crítico para perceber, 
interferir e modificar as questões presentes em nossa sociedade, e ao 
mesmo tempo, ser capaz de adaptar-se de forma responsável e rápida 
em diferentes funções e situações, praticadas em ambientes 
dinâmicos (PPC de QUÍMICA, 2004, p.5). 
 

e diz, ainda, que um dos objetivos do curso é: 

crítica e a capacidade de resolver 
problemas.”(p.5, grifo nosso) 
- “Ter condições de aperfeiçoar seu 
conhecimento através de reflexão 
sobre o próprio pensamento.”(p.6, 
grifo nosso); 
- “De um professor de matemática 
espera-se que tenha conhecimento 
crítico da Matemática voltado para 
sua atuação profissional”(p.6 grifo 
nosso); 
- “Ter uma compreensão crítica dos 
projetos políticos para a educação 
de modo a participar e contribuir 
para a construção de um projeto 
educacional na busca de uma 
sociedade mais justa e 
equânime.” (p.6, grifo nosso). 
- “Desenvolver um ensino 
contextualizado que leve em 
consideração as características 
socioculturais, econômicas e 
psicológicas dos educandos, de 
modo a torná-los cidadãos ativos, 
críticos e atuantes.”(p.6, grifo 
nosso); 
- “Elaborar pensamentos 
autônomos e críticos para formular 
seus próprios juízos de valor de 
modo a poder decidir por si mesmos 
como agir nas diferentes 
circunstâncias de sua vida 
profissional” (p.6, grifo nosso); 
- “é pela educação que se constrói o 
alicerce de uma sociedade crítica, 
que respeita o próximo.” (p.19, grifo 
nosso) 
 

Física - “ O nosso principal objetivo é 
oferecer ao aluno uma formação 
sólida com base na qual ele possa 
desenvolver sua autonomia 
científica, sua capacidade crítica e 
sua responsabilidade social [...]” 
(p.6, grifo nosso); 
- “Sistematizar e tratar problemas 
novos e tradicionais com [...] atitude 
inquiridora e crítica” (p.9, grifo 
nosso); 
 

- - 
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possibilitar que o licenciando adquira conhecimentos sistematizados 
do pensamento químico, dos processos sócio-educacionais, 
psicológicos e pedagógicos desenvolvendo habilidades específicas, 
para atuar de forma crítico-reflexiva na educação básica [...] 
(IDEM,2004, p.7). 

 

Durante a leitura do citado documento, fica notória que uma das 

intenções do curso é formar um profissional crítico e reflexivo frente às 

questões educacionais, tecnológicas e científicas; as quais são inerentes a sua 

área de atuação. Registros como “formação com sólidos conhecimentos de 

química, capaz de atuar de forma crítica e reflexiva, na solução de problemas” 

e “capacidade de utilizar de forma responsável, o conhecimento químico e 

pedagógico adquirido e suas implicações no meio ambiente, respeitando o 

direito à vida e ao bem estar dos cidadãos” evidenciam essa tendência de 

formação. 

Entretanto, ao relacionarmos a intenção de formação crítica-reflexiva 

proposta na seção “objetivos do curso, habilidades e competências dos 

egressos” com os “ementários”, percebemos que não há uma perspectiva de 

formação crítica-reflexiva em relação à problemática ambiental, nem nas 

disciplinas de conteúdo químico, nem nas de cunho pedagógico. 

As disciplinas “Estágio de Licenciatura 2 e 3” propõem uma abordagem 

crítica sobre o panorama educacional brasileiro com propostas para “Ter 

capacidade de se posicionar criticamente frente aos movimentos 

educacionais” (p.31. grifo nosso); e “Promover reflexão crítica sobre a relação 

teoria-prática no processo de ensino” (p.30, grifo nosso); Entretanto, não 

sabemos se as questões ambientais fazem parte dessas discussões. 

Nas disciplinas que tratam diretamente das questões ambientais, como 

“Química e Sociedade” e “Química Ambiental”, não há elementos em suas 

ementas que se relacionem com a construção de uma postura crítica-reflexiva 

do aluno frente à problemática ambiental. 

A formação da postura crítica-reflexiva no PPC de Biologia aparece 

vinculada à noção de reflexão dicotômica teoria/prática. Assim, um dos 

princípios norteadores para a formação do profissional biólogo-licenciado é a 

“relação teoria/prática como uma constante através do trabalho pedagógico” e, 

ainda, “reflexão conjunta sobre a prática de ensino de modo a experimentar 

práticas coletivas desenvolvidas com o intuito de trabalhar habilidades 
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fundamentais ao desenvolvimento docente, à crítica, que permitam novas 

propostas de ensino” (PPC DE BIOLOGIA, 2003, p.3). 

Ao fazermos uma relação entre “os objetivos do curso, habilidades e 

competências dos egressos” com o “ementário”, todavia, percebemos que 

nenhuma disciplina propõe desenvolvimento dessa postura crítica-reflexiva, 

nem em relação às questões educacionais nem em relação à problemática 

ambiental em geral. As disciplinas de estágio, onde poderiam acontecer as 

discussões sobre a dicotomização teoria/prática, não possuem ementas, por tal 

razão não foi possível realizar a análise. 

Já no PPC de Matemática, na “seção objetivos dos cursos, competências 

e habilidades do egresso”, percebemos uma ênfase na formação de um futuro 

professor crítico e reflexivo. Nos objetivos gerais do curso, constatamos que a 

formação do futuro profissional vai além da capacidade de formular, interpretar 

e resolver problemas inerentes ao conhecimento matemático: 

 
O curso visa formar um profissional capaz de atuar em áreas não 
acadêmicas que exijam, além do conhecimento matemático, raciocínio 
lógico, postura crítica e capacidade de formular, interpretar e resolver 
problemas(PPC DE MATEMÁTICA, 2009, p.2, grifo nosso). 
 

Nesse documento, percebemos, também, a preocupação com a 

formação ética do futuro profissional: 

 
O curso de matemática busca dar uma formação que permita ao futuro 
profissional ter o conhecimento e as habilidades que o habilitem a ter 
uma visão crítica que faça com que ele possa utilizar a 
matemática para exercer a sua cidadania (IDEM, 2009, p.5, grifo 
nosso). 
 

Além disso, o curso propõe um ensino contextualizado, que leve em 

consideração as “características socioculturais, econômicas e psicológicas dos 

educandos de modo a torná-los cidadãos ativos, críticos e atuantes” (ibidem, 

2009, p.5). 

Contudo, ao analisarmos o ementário do curso, somente em uma 

disciplina, “Projetos Educacionais”,encontramos referências à postura crítica e 

reflexiva do aluno em relação às análises dos “projetos educacionais vigentes 

nos níveis municipal, estadual e federal” (p.40). Apesar da ênfase dada à 
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formação de uma postura questionadora e reflexiva como base da formação do 

professor de matemática, essa questão não foi levada em consideração na 

elaboração das ementas das disciplinas.  

O PPC de Física segue pela mesma vertente crítica quando nos 

referimos aos “objetivos do curso, habilidades e competências” a serem 

desenvolvidos nos egressos. Um dos objetivos gerais do curso é “desenvolver a 

autonomia científica (do aluno), sua capacidade crítica e sua responsabilidade 

social, habilitando-o a atuar profissionalmente de forma competente e 

consciente” (PPC DE FÍSICA, 2001, p. 6).  

Com relação ao perfil do egresso, o curso pretende formar um 

profissional capaz de “sistematizar e tratar problemas novos e tradicionais com 

rigor científico e atitude inquiridora e crítica” (p.9). Porém, a realidade do curso 

de Física não é diferente dos demais, pois, quando analisamos o ementário, 

não encontramos nenhuma referência à promoção de uma postura crítica e 

reflexiva frente à realidade social em geral e em particular a ambiental. Tal 

documento, como já expusemos anteriormente, mantém um posicionamento 

epistemológico positivista, o que dificulta o tratamento das questões 

socioambientais, tendo em vista que tratam a realidade de forma fragmentada, 

não considerando as relações entre natureza e sociedade. 

Para embasarmos as discussões acerca dessa formação crítica-reflexiva 

dos egressos propostos por esses cursos, traremos à tona alguns pensamentos 

pertinentes. 

A formação de professores nos últimos anos presenciou a entrada de 

novos termos em seu campo de conhecimento. Expressões como: saberes 

docentes, prática-reflexiva, professor pesquisador, conhecimentos e 

competências passaram a fazer parte do cotidiano dessa área. Esses termos se 

referem aos saberes docentes, que, a partir da década de 80, ganharam força 

com a busca da profissionalização do magistério. 

É interessante perceber que, no Brasil, esse pensamento, a partir da 

década de 90, foi recebido de formas distintas, principalmente pelos estudos de 

Tardif (1991), que focam os saberes tácitos dos professores, valorizando a 

experiência profissional. “O entendimento é que é possível a produção de um 

conhecimento prático e a compreensão de que o professor, ao desenvolver o 
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seu trabalho, mobiliza uma pluralidade de saberes.” (ALVES, 2007, p.265). 

Assim, a partir desse entendimento, Alves (2007) aponta que: 

 
A questão é que cada vez mais ficou claro que formar o professor e 
pensar o trabalho docente não eram exclusivamente, embora 
continuem sendo fundamentais, um problema de fornecimento de boas 
teorias e bons métodos de ensino. Cada vez mais ficou claro que o 
professor ao agir em seu trabalho não o faz somente baseando-se em 
conhecimentos científicos ou, em outras palavras, que em seu 
pensamento não existem somente conteúdos de ciência. Os estudos 
que investigavam os saberes dos professores pareciam ajudar 
justamente no alargamento dessa compreensão. 
 

Apesar disso, vários autores brasileiros criticam esse posicionamento, 

entendendo que os enfoques, conceitos e termos existentes no âmbito dessa 

orientação teórica estariam atrelados às perspectivas neoliberais, já que 

privilegiam a prática em detrimento do saber científico/teórico/acadêmico, ou 

seja, privilegiam a formação de profissionais com habilidades e competências 

para reprodução do capital.  

Segundo Libâneo (2002), o que nomeia a noção de reflexividade é a 

capacidade racional dos seres humanos, o que permite a eles pensarem sobre 

si próprios. Esse atributo humano pode, no entanto, ser visto pelo menos sob 

duas óticas distintas: a reflexibilidade de cunho neoliberal e a reflexibilidade de 

cunho crítico.  

A reflexibilidade de cunho neoliberal, sustentado pela filosofia do 

liberalismo e pragmatismo, constrói proposições de natureza racional-

tecnológica, sendo que seu objetivo é a identificação dos indivíduos com as 

necessidades do atual modelo de regulação da produção. Já a reflexibilidade 

de cunho crítico, tem suas bases filosóficas no marxismo, no neomarxismo, na 

fenomenologia; a preocupação não é com a adaptação dos indivíduos à 

sociedade, mas com sua autonomia e emancipação (LIBÂNEO, 2002). 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio e transpondo esse pensamento 

para as questões de cunho socioambiental, podemos dizer que a reflexibilidade 

neoliberal trata a natureza como recurso, sendo que o pensamento científico-

tecnológico servirá de base para a utilização desses recursos de forma 

racional. Já a reflexibilidade crítica, segue a vertente contrária, levando-se em 

consideração a complexidade da natureza, reconhecendo o ser humano como 
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parte dela e reconhecendo a real necessidade da transformação e 

emancipação dos indivíduos para as mudanças estruturais no seio da 

sociedade. 

Ao levarmos em consideração os documentos analisados, podemos 

inferir que esses cursos parecem se posicionar na reflexibilidade de cunho 

neoliberal, apontada por Libâneo. O caráter instrumental dos cursos é 

encontrado de forma explícita nas ementas e na forma rígida e fragmentada 

como estão dispostas as matrizes curriculares. O caráter crítico-reflexivo, 

encontrados nos objetivos e perfis dos futuros professores, mais parece um 

modismo de época, forjando a real intenção para a formação instrumental dos 

futuros professores para a sua inserção no mercado de trabalho. 

Os documentos analisados foram construídos tendo em vista 

consideração às Diretrizes Nacionais para a formação de professores, e essas, 

para muitos autores, como Freitas (2002), apontam um sentido instrumental 

para a política educacional no processo de formação docente, como já 

discutimos anteriormente. Para essa autora, a formação de professores está 

sendo submetida à lógica da reestruturação produtiva, em que a flexibilização 

curricular forja perfis profissionais mais adequados aos novos tempos. 

Parece-nos que a dita formação crítica-reflexiva apregoada pelos 

documentos fica restrita às disciplinas pedagógicas de cada curso. Devido às 

limitações desta pesquisa, não temos condições de discutir como, efetivamente, 

essa questão está sendo trabalhada. Tememos que essa “reflexibilidade” esteja 

sendo desenvolvida em caráter “reducionista”, ou seja, levando em 

consideração somente a reflexão sobre a prática pedagógica em sala de aula, 

esquecendo-se das relações de determinação existentes entre educação e 

sociedade e a estreita vinculação entre a forma de organização da sociedade e 

as questões ambientais. 

Nas demais disciplinas, o caráter técnico-instrumental parece 

fundamentar a formação dos futuros professores, fato esse que parece colocar 

em xeque a questão da formação baseada na reflexibilidade crítica, apoiada 

pela transformação e emancipação, algo essencial para pensarmos na 

construção de uma sociedade ambientalmente justa. 
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As entrevistas com os professores também nos auxiliaram na 

compreensão do que vem acontecendo nos cursos em relação à questão da 

formação da postura crítica-reflexiva dos alunos perante a realidade. 

 
Eu faço uma crítica à Universidade, de forma geral, não só ao curso 
de Química. O curso de Química, a meu ver, é um dos melhores 
cursos de licenciatura da UFG, nós estamos avançando na busca 
dessa reflexão, mas a gente tem que considerar que no curso, os 
professores vem tentando, e aí a gente tem que considerar que tem 
três ou quatro professores na área de ensino tentando trabalhar no 
sentido de auxiliar na formação crítica dos alunos enquanto outros 
nem estão preocupados, mesmo na área de ensino. Então, é uma 
tentativa contra-hegemônica para a promoção dessa reflexão, tanto 
dentro da universidade, quanto na universidade e sociedade. Então, 
como toda a tentativa de formação contra-hegemônica, o sucesso é 
limitado e reduzido. Aí alguns alunos, que são mais susceptíveis a 
estímulos, avançam e vão embora, conseguem superar toda essa 
cultura dominante, inclusive o modelo tradicional de ensino. Enquanto 
que muitos não conseguem. Então, não é necessariamente um 
problema do projeto político-pedagógico da licenciatura em Química, é 
um problema social que a gente tem que esperar que vai ser muito 
lento esse processo de modificação. (sic) (ALINE- PROFESSORA DE 
QUÍMICA-ENSINO DE CIENCIAS) 
 
Esse pensamento crítico e reflexivo é difícil você desenvolver no aluno 
[...] Essa questão de relacionar teoria com prática, eu não sei se são 
todos os professores que estão pensando nesse desenvolvimento de 
consciência crítica, eu não sei não, eu acho que tem professor ai que 
nem pensa nisso não. Eu acho muito difícil, eu acho que a parte da 
educação as disciplinas da licenciatura, não só as que a gente 
oferece, mas as que a faculdade de educação oferece, eu acho que 
são as disciplinas que têm esse viés de desenvolver essa questão de 
pensamento crítico-reflexivo, mas as outras não, então eu acho que a 
gente não consegue fazer isso não. (sic) (NATÁLIA - PROFESSORA 
DE QUÍMICA – ENSINO DE CIENCIAS) 
 
Não tem como a gente saber como esse curso está formando esses 
alunos. Não, o PPC não deixa claro, então acaba ficando - o que é 
muito ruim pra um curso - a cargo de professores, entendeu? (sic) 
(SILVANA - PROFESSORA DE BIOLOGIA-ENSINO DE CIENCIAS). 

 

A crítica feita à universidade é bastante pertinente, mas devemos levar 

em consideração que essas instituições são submetidas às diretrizes impostas 

pelo MEC, o qual obedece às exigências de organizações internacionais, com 

vistas à preparação do profissional para o mercado de trabalho. Será que a 

formação de uma “reflexibilidade de cunho crítico” seria vista com bons olhos 

por essas organizações? O posicionamento “contra-hegemônico” apresentado 

por alguns professores da área de ensino é visto, por nós, como pontos de 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


105 

 
 

resistência no seio da universidade. Se propuserem uma reestruturação 

profunda dessas instituições, esses pontos de resistência devem ser ampliados. 

O diálogo entre os professores da área de ensino com os da área técnica 

se torna vital se pensarmos em uma profunda reestruturação das licenciaturas. 

Entretanto, existe uma grande tensão entre essas áreas do conhecimento: 

 
[...] temos um problema sério com a licenciatura. A licenciatura, cada 
vez mais, pelo que eu estou vendo, vai piorar na nova matriz, que 
deve sair nesse ano. É que ela tá virando um curso de formação de 
professores e não um curso de biologia. Antes de você ser 
professor, você é biólogo, você tem que ter uma boa base biológica, e, 
depois, você vai discutir as outras coisas de ensino. Mas se você 
quiser ser um pesquisador de ensino, ou uma pessoa que está ligada 
a teorias de ensino e tal, você tem que fazer é pedagogia, essa é a 
minha concepção e da maioria das pessoas com quem eu convivo [...] 
eu não acho que seja possível ensinar uma pessoa a ser 
professor. Você pode ajudar, você pode dar umas dicas, mas eu 
acho que isso tem um componente de comunicação, tem uma 
coisa intrínseca da pessoa, tem gente que tem facilidade para se 
comunicar e eu acho que professor é um pouco isso. [...] se a 
pessoa tem tendência a ser professor, você pode estimulá-lo, mas isso 
tem um componente pessoal muito forte. Por isso que eu acho que, na 
realidade, a formação científica da pessoa tem que ser prioritária. (sic) 
(MARCOS - PROFESSOR DE BIOLOGIA , ÁREA TÉCNICA). 
 

De acordo com esse professor, as mudanças curriculares propostas pelo 

MEC para o curso de licenciatura em Biologia estariam prejudicando a 

formação científica dos alunos. E, de acordo com a sua concepção, não é 

necessário um curso para formar professores, pois ser professor é um 

componente pessoal, um dom. 

Sabemos que esse tipo de pensamento está presente na maioria dos 

cursos de licenciatura, e é expresso pela disputa de campo de poder existente 

entre os professores da área de ensino e os professores da área técnica, o que 

prejudica o diálogo e a interação entre eles, dificultando a superação das 

dificuldades. 

Em relação às falas dos professores de Física e Matemática, durante as 

entrevistas, percebemos que o enfoque desses cursos é baseado no conteúdo 

físico ou matemático a ser ministrado:  

 
Eu acredito que os meus colegas - aí eu me incluo um pouco nisso, 
mas um pouco menos, por eu estar na área da educação, aí você 
começa a ver as coisas com outros olhares - são muito conteudistas. 
Conteudista no termo propedêutico, não é bem propedêutico, porque 
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tem sempre uma aplicabilidade futura [...] A gente está pensando na 
evolução do ser humano, evolução tecnológica, evolução do 
conhecimento em si. Aqui, nós somos muito conteudistas, a gente 
quer avançar matematicamente e fisicamente. (sic) (MANUEL - 
PROFESSOR DE FÍSICA, ÁREA DE ENSINO). 
 

O caráter conteudista também caracteriza o curso de matemática, 

segundo alguns professores: 
 

a formação de professor de matemática ficou muito arraigada nos 
conhecimentos matemático puro e a base principal do currículo era 
o ensino do conhecimento da matemática. E para a formação de 
professor, tinham algumas disciplinas específicas como didática e 
prática de ensino, psicologia, educação brasileira, e que muito tempo, 
pelos menos no contexto do IME, era ministrado pelos professores da 
faculdade de educação. Então, os professores do departamento de 
matemática todos tinham a formação estritamente de matemática, bem 
naquela pedagogia do exercício, “definição, teorema, definição, 
exercício”. Mas tem demonstração! Para muitos professores, um 
bom professor de matemática é aquele que sabe muita 
matemática. Eu discordo dessa concepção, esse é um dos elementos, 
mas não é só isso! De 92 pra cá, começa a mudar um pouco a 
realidade, hoje a gente tem, aqui, 74 ou 75 professores, e temos 9 da 
educação matemática que possuem uma formação diferenciada dessa 
concepção da pedagogia do exercício [...] Então, nós começamos a 
assumir algumas disciplinas que eram da faculdade de educação. O 
curso começa a tomar novo rumo, mas os professores que temos aqui 
foram formados na concepção da pedagogia do exercício, pra eles 
questão social, ambiental, não cabe na formação matemática. (sic) 
(ANTÔNIO - PROFESSOR MATEMÁTICA, ÁREA DE ENSINO). 

 
 
[...] a áurea, o senso comum do que é o profissional do conhecimento 
matemático, aparentemente parece que cria uma justificativa para a 
gente não precisar mexer com isso, deixa para o pessoal das ciências 
(Biologia, Química, Física) lidem com isso, nós temos que nos 
preocupar com o conhecimento matemático [...] Agora, se a gente 
entende o sujeito por outro viés, então vou dizer que a formação nossa 
é capenga, com certeza ela é capenga mesmo. Nossa formação é uma 
formação deficiente, por que a gente não tá preparando o sujeito só 
pra ser professor de matemática, e só pra ser professor já implica um 
monte de coisas. (sic) (JOÃO - PROFESSOR MATEMÁTICA, ÁREA 
DE ENSINO). 
 

A formação reflexiva do egresso assume um importante papel para a 

construção de sociedades ambientalmente justas. Faz-se imperante a reflexão 

crítica sobre o modo de produção que, cada vez mais, provoca a exclusão da 

maioria da população, gerando a pobreza e os desequilíbrios ambientais. Além 

disso, devemos estar conscientes de que necessitamos de uma educação 

capaz de enfrentar a fragmentação do conhecimento e desenvolver uma 

abordagem crítica e política, e, também, reflexiva. 
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Consoante formulação de Leff (2001), necessitamos de um processo 

educativo capaz de formar um pensamento crítico, criativo e sintonizado com a 

necessidade de propor respostas para o futuro, capaz de analisar as complexas 

relações entre os processos naturais e sociais e de atuar no ambiente em uma 

perspectiva global, respeitando as diversidades socioculturais. 

Mais do que formar profissionais que possuem conhecimentos sólidos 

inerentes às suas áreas especificas de conhecimento, e que atuem levando em 

consideração apenas a postura positivista da ciência para a resolução de 

problemas, necessitamos de professores que possam atuar dentro e fora de 

sala de aula de maneira consciente e compromissada com a construção de 

uma sociedade mais justa e igualitária.  

Nesse sentido, o papel dos professores é essencial para impulsionar as 

transformações de uma educação que assuma um compromisso com a 

sustentabilidade ambiental e, também, com as futuras gerações. Autores como 

Carvalho (2003) e Leff (2003) mostram como um discurso ambiental, dissociado 

das condições sócio-históricas, pode ser alienante e levar a posições 

politicamente conservadoras, na medida em que mobiliza o que Carvalho 

(2003, p. 116-117) denomina de um “consenso dissimulado, em virtude da 

generalização e do esvaziamento do termo sustentabilidade ambiental, das 

diferenças ideológicas e os conflitos de interesses que se confrontam no ideário 

ambiental.” 

A questão da formação crítico-reflexivo dos futuros professores dos 

cursos analisados se restringe a uma conformação estrutural do PPC às 

normas vigentes (Diretrizes Curriculares). Apontamos, ainda, um descompasso 

entre o que se espera no “perfil do egresso e objetivo dos cursos”, e entre o 

que é proposto nos “ementários”.  

Podemos concluir que, nos quatro cursos analisados, espera-se formar 

um professor com uma postura crítica-reflexiva; entretanto, essa formação fica 

restrita, quando fica, às disciplinas pedagógicas, como nos disseram, em 

entrevista, alguns professores. Pensamos que a rigidez e fragmentação 

curricular desses cursos também impedem a formação de uma postura mais 

crítica ante a realidade.  
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5.3.2 Subcategoria - Interdisciplinaridade 

 
Antes de iniciarmos as discussões sobre como a interdisciplinaridade é 

proposta nos cursos em estudo, gostaríamos de salientar que essa questão 

pode ser tratada, como já falamos anteriormente, sobre dois enfoques: um 

epistemológico e outro pedagógico. 

O enfoque epistemológico diz respeito à constatação dos limites da 

ciência moderna ou clássica para a apreensão da realidade, ou seja, o 

conhecimento em seus aspectos de produção, reconstrução e socialização; a 

ciência e seus paradigmas e o método como mediação entre sujeito e a 

realidade. No campo pedagógico, discutem-se fundamentalmente questões de 

natureza curricular, de ensino e de aprendizagem escolar (THIESEN, 2008). 

Enfim, a interdisciplinaridade é um movimento contemporâneo presente 

nas dimensões da epistemologia e da pedagogia, que vem marcando o 

rompimento com uma visão cartesiana e mecanicista de mundo e de educação 

e, ao mesmo tempo, assume uma concepção mais integradora, dialética e 

totalizadora na construção do conhecimento e da prática pedagógica (idem, 

2008). 

Quando falamos em interdisciplinaridade, tudo parece ainda estar em 

construção, mas podemos afirmar que esse tipo de abordagem se faz 

necessária para o tratamento das questões socioambientais, devido à 

complexidade das mesmas. Além disso, a maioria das conferências 

internacionais para educação e sua dimensão ambiental, propõem a 

abordagem interdisciplinar como uma das formas para o tratamento da 

problemática ambiental. A própria PNEA propõe que a abordagem da temática 

ambiental seja integrada aos programas educacionais do ensino superior “nas 

perspectivas inter, multi e transdisciplinar.” (BRASIL, 1999) 

Como se trata da análise de cursos de formação de professores, 

discutiremos, aqui, o enfoque pedagógico da interdisciplinaridade, não 

deixando de lado a sua articulação com o enfoque epistemológico e também 

levando em consideração o tratamento das questões ambientais. 
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De maneira geral, os quatro cursos propõem práticas pedagógicas que 

estimulem a interdisciplinaridade. Apresentamos a relação das unidades de 

análise desta subcategoria no quadro a seguir: 
 

Quadro 6 - Relação de unidades de análises para a subcategoria- Interdisciplinaridade 

PPC Unidades de análises 
encontradas na apresentação, 

objetivos e habilidades e 
competências do egresso 

Unidades de análises 
encontradas nas 

ementas das disciplinas 

Disciplinas que 
propõem 

discussões 
desta 

subcategoria 
Química - “Estruturas curriculares mais 

flexíveis, que permitam 
alterações nos conteúdos, sempre 
que necessárias.”(p.5, grifo 
nosso); 
- “Nesta edição de nosso projeto 
político pedagógico, não estamos 
repetindo ideias, mas 
reinventando princípios, 
redimensionando noções de 
currículo e redefinindo conceitos, 
numa perspectiva 
interdisciplinar que permita a 
transversalidade e a 
contextualidade dos princípios em 
questão”(p.5-6, grifo nosso); 
-“Formação generalista e 
interdisciplinar” (p.9, grifo 
nosso); 
- “Compreender os aspectos 
interdisciplinares da Ciência 
Química e das atividades que a 
química está inserida” (p.11, grifo 
nosso); 
- (reuniões ou seminários 
pedagógicos) “Tais reuniões 
podem permitir, a integração 
entre as disciplinas do curso e o 
estudo dos princípios orientadores 
do currículo.” (p.22, grifo nosso) 
 
 

- “interdisciplinaridade” 
(p.42) 
- “Compreender o impacto 
multi e interdisciplinar da 
química e nas atividades 
em que a química está 
inserida”. 

-Química 
Ambiental; 
-Química  
e sociedade; 

Biologia - “interdisciplinaridade – visão 
pluralista à capacitação do 
docente, o que implica numa 
articulação entre os 
conhecimentos das diversas 
áreas. Os conteúdos devem ser 
abordados considerando as 
diversas especialidades que são 
imprescindíveis à compreensão da 
biologia como ciência no contexto 
educacional e da realidade social” 
(p.3) 
- “Flexibilização do conhecimento 
entre as diversas áreas 
disciplinares” (p.4) 
- “Formação multi e 
interdisciplinar, adaptável à 
dinâmica do mercado de trabalho 

- “Transversalidade da EA” 
(p.20) 

-Fundamentos 
em Educação 
Ambiental; 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


110 

 
 

 

 

No preâmbulo do PPC de Química, a questão da interdisciplinaridade 

aparece como um “redimensionamento das noções de currículo para a 

redefinição de conceitos, numa perspectiva interdisciplinar [...] (p.5). As 

habilidades e competências dos egressos também aparecem sob o enfoque da 

interdisciplinaridade, pois o curso propõe que esses devam “compreender os 

aspectos interdisciplinares da ciência química e das atividades em que a 

química está inserida” (p.11). 

No PPC de Biologia, a interdisciplinaridade é citada nas atribuições do 

profissional biólogo-licenciado como uma: 

 
visão pluralista fundamental à capacitação do docente, o que implica 
numa articulação entre  os conhecimentos das diversas áreas. Os 

e às situações de mudança 
contínua do mesmo” (p.5, grifo 
nosso); 
 

Matemática - “Estão previstas as relações 
entre várias disciplinas 
específicas no curso promovendo 
a interdisciplinaridade entre 
elas” (p.5, grifo nosso); 
- “Ter habilidades de trabalhar em 
equipes interdisciplinares e 
heterogêneas.” (p.7, grifo nosso); 
- “Perceber e estabelecer as 
relações entre a matemática e as 
demais áreas do conhecimento.” 
(p.7) 

- “Estabelecer conexões 
entre os conteúdos 
matemáticos e com outras 
disciplinas” (p.28) 

- Didática da 
Matemática II 

Física -“estabelecer as necessárias e 
importantes conexões entre a 
física e outras ciências, tais como 
a química, a biologia, a medicina 
e tantas outras” (p.8); 
- “Dada a impossibilidade de se 
oferecer uma formação tão 
abrangente que envolva também 
conteúdos específicos de tantas 
outras disciplinas o desafio é 
fornecer aos egressos do curso de 
física uma formação sólida em 
física e matemática, e que seja 
suficientemente flexível para 
permitir aos alunos as incursões 
em outras áreas do 
conhecimento”(p.8,grifo nosso); 
- “Reconhecer as relações do 
desenvolvimento da física com 
outras áreas do saber, 
tecnologias e instâncias sociais, 
especialmente contemporâneas” 
(p. 11, grifo nosso) 
 

- - 
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conteúdos devem ser abordados considerando as diversas 
especialidades que são imprescindíveis à compreensão da biologia 
como ciência no contexto educacional e da realidade social. (p.3). 

E, ainda: 
A formação profissional se contempla na medida em que nossa 
estrutura educacional propicie formas de flexibilização do 
conhecimento entre as diversas áreas disciplinares. Construímos aqui 
meios de levar o educando a adquirir de outras áreas, levando-o a 
uma formação mais diversificada, porém sem perder de vista as 
aplicações próprias do profissional. (p.4). 

  

Uma das habilidades dos egressos do curso biologia é a aptidão para 

atuar de forma multi e interdisciplinar, se adaptando à dinâmica do mercado de 

trabalho e às situações de mudança contínua do mesmo (PPC de BIOLOGIA, 

2003, p. 5). 

Segundo o PPC do curso de Matemática, a presença de disciplinas sob 

responsabilidade de diferentes unidades acadêmicas que não o IME, as 

disciplinas de estágio, as disciplinas de núcleo livre, e as atividades 

complementares, contempladas no currículo, contribuem de forma determinante 

na formação multi e interdisciplinar do profissional e, além disso, ainda é 

previsto no curso a articulação entre as várias disciplinas específicas, 

promovendo a interdisciplinaridade entre elas (PPC DE MATEMÀTICA, 2009). 

Ainda em relação ao curso de Matemática, um dos objetivos específicos 

para o curso de licenciatura é “trabalhar com equipes multi e interdisciplinares” 

e “estabelecer relações entre a matemática e as demais áreas do 

conhecimento.” (idem, 2009, p.7). 

No curso de Física a interdisciplinaridade é tratada como as conexões 

entre a física e as outras áreas do conhecimento, como a biologia, aquímica, a 

computação, a medicina. Essa conexão é possibilitada a partir do momento que 

o aluno faz a matrícula em disciplinas optativas de livre escolha, por meio da 

participação em projetos conjuntos interdisciplinares ou pela participação em 

atividades complementares como (palestras, conferências, simpósios) voltados 

para áreas interdisciplinares (PPC DE FÍSICA, 2004). 

A flexibilização da grade curricular é proposta pelos quatro cursos em 

estudo para uma abordagem interdisciplinar dos conteúdos. Entretanto, ao 

analisarmos os ementários não percebemos nenhum indício dessa 

flexibilização. 
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Em entrevista, um dos professores de Biologia nos esclarece que: 

 
Não tem nenhuma perspectiva interdisciplinar nesse curso, você leu (o 
PPC)? Onde tá a interdisciplinaridade no projeto?[...] O que está posto 
no projeto pedagógico que a gente tem hoje,não faz sentido nenhum. 
Então você coloca lá que a interdisciplinaridade deve ser o eixo do 
ensino, meio como um jargão da moda, mas quando você analisa 
todas as disciplinas, aonde se materializa isso? (sic) (SILVANA - 
PROFESSOR BIOLOGIA, ENSINO DE CIENCIAS) 
 

A professora faz uma crítica séria ao PPC de Biologia, dizendo que a 

interdisciplinaridade é colocada no documento para contemplar certas 

“formalidades legais”, mas que, na realidade, não acontece a implementação. 

Ela, ainda, critica o Instituto de Ciências Biológicas, questionando sua estrutura 

fragmentada: 

 
o curso de ciências biológicas, aqui no ICB, está numa estrutura que 
não há mais possibilidade de ser mais fragmentado, é um instituto 
dividido em departamentos, e departamentos divididos em áreas, 
então você não tem uma coisa mais fragmentada do que a estrutura 
desse instituto. A gente tem muita dificuldade em conversar com os 
outros professores. (sic) (IDEM). 
 

Outro professor do curso de Biologia, em relação à interdisciplinaridade, 

diz que: 

 
Esse diálogo entre as diferentes disciplinas é muito difícil de ocorrer. 
O que acontece é que eu nunca busquei dialogar com nenhum outro 
professor. Em partes por que eu sei que os professores têm uma 
carga bastante elevada e eles são avaliados pela produção, então eles 
têm as atividades de pesquisa e extensão. Estabelecer diálogo induz 
mais trabalho. E acabou que até pelo fato de ser professora substituta 
eu não me encorajei muito em ir atrás disso. (sic) (FRANCISCA - 
PROFESSOR CURSO DE BIOLOGIA, ENSINO DE CIENCIAS) 

 

Apreendemos da fala da professora que o curso de Biologia possui uma 

disciplina que trata especificadamente a EA. Não queremos entrar em 

discussão sobre ter ou não ter uma disciplina específica para EA, mas achamos 

interessante que uma única professora é responsável por ministrar uma 

disciplina que trata de questões tão diversas e complexas. Pensamos que isso 

possa gerar um reducionismo da questão ambiental dentro do curso. 

Compreendemos, também, que, para ela, não há de forma alguma, no curso de 
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Biologia, a flexibilização da matriz curricular que permita a interdisciplinaridade 

do conhecimento, pelo menos entre as disciplinas do próprio curso. 

Um professor da área técnica parece corroborar com a fala dos 

professores da área de educação em relação a essa temática, para um deles “a 

biologia é uma área meio complicada por que ela em si é muito grande, é difícil 

trabalhar de forma interdisciplinar”( MARCOS - PROFESSOR DE BIOLOGIA, 

ÁREA TÉCNICA). 

Em relação à flexibilização curricular do curso de Química, um dos 

professores da área técnica nos esclarece que, no currículo, existe a disciplina 

“Química Ambiental”,a qual é ministrada por duas professoras. A disciplina tem 

o caráter de abordar as questões ambientais inerentes ao campo do 

conhecimento químico com uma professora, e questões mais ligadas à 

educação ambiental com outra, caracterizando, assim, segundo ele, certa 

flexibilização da matriz curricular. Acontece que a interação entre as duas 

professoras parece estar em conflito,a tendência é a separação, segundo a fala 

do professor: 

 
Parece que agora existe um desejo de separação, mas eu não 
concordo com isso não, acho um absurdo e vou votar contra, não acho 
que elas estão dissociadas. (sic) (MARCELO - PROFESSOR DO 
CURSO DE QUÍMICA – ÁREA TÉCNICA). 
 

Segundo os professores do curso de Matemática e Física, não há 

nenhuma perspectiva de flexibilização curricular para uma abordagem 

interdisciplinar: 
 
Eu acho que o currículo é formado pelo amontoado dos 
conhecimentos relativos à física, naturalmente que se interligam tudo, 
mas sem essa preocupação. Agora, o porquê é assim? 
Particularmente eu não sei! É uma tradição da Física, desde que ela é 
um curso ela não se preocupa com isso. A gente ainda continua 
estudando os mesmos conteúdos de 1950 e da mesma forma. (sic) 
(MANUEL - PROFESSOR DO CURSO DE FÍSICA, ÁREA DE 
ENSINO). 
 
[...] essa flexibilização aí dos conteúdos, pelo que foi posto nas 
disciplinas e nas ementas, não existe isso não. Agora, o que acontece 
é que tem um contingente maior de professor da área de educação 
matemática que tem tentado trabalhar em suas disciplinas essa 
flexibilização. Mas o debate interdisciplinar é muito pouco, poucos 
professores têm a coragem ou a ousadia de fazer. (sic) ( JOÃO - 
PROFESSOR DO CURSO DE MATEMÁTICA, ÁREA DE ENSINO). 
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Segundo a fala dos professores, a flexibilização da matriz curricular, 

como uma das formas para possibilitar a abordagem interdisciplinar do 

conhecimento, parece não ser implementada nos cursos em questão. Mais uma 

vez percebemos a inserção de um termo nos documentos para ajuste formais 

em consonância às normas oficiais.  

Embora haja algumas disciplinas nos currículos de Química, como a 

“Química Ambiental”, e na Biologia, “Fundamentos em Educação Ambiental”, 

que proporcionem uma abertura maior para uma abordagem interdisciplinar, 

essa questão, tão enfatizada pelos PPC, fica a cargo das disciplinas de núcleo 

livre e da participação do aluno em congressos ou palestras, ou ainda, através 

da participação deles em projetos de pesquisa interdisciplinares. 

Estamos cientes de todas as dificuldades enfrentadas pelos professores 

universitários, como questão financeira e excesso de trabalho. Todavia, faz-se 

necessário um esforço para integrar a visão da realidade se houver a intenção 

de um salto qualitativo na formação dos novos professores: 

 
O professor precisa tornar-se um profissional com visão integrada da 
realidade, compreender que um entendimento mais profundo de sua 
área de formação não é suficiente para dar conta de todo o processo 
de ensino. Ele precisa apropriar-se também das múltiplas relações 
conceituais que sua área de formação estabelece com as outras 
ciências. O conhecimento não deixará de ter seu caráter de 
especialidade, sobretudo quando profundo, sistemático, analítico, 
meticulosamente reconstruído; todavia, ao educador caberá o papel de 
reconstruí-lo dialeticamente na relação com seus alunos por meio de 
métodos e processos verdadeiramente produtivos (THIESEN, 2005, 
p.548) 

 

O que é proposto, então, não é deixar de lado a especialidade, a qual 

muito auxiliou o desenvolvimento científico e tecnológico, e sim que a visão 

integrada da realidade pode qualificar o processo educativo e auxiliar na 

formação de profissionais preocupados com as questões sociais, científicas e 

ambientais. Além disso, metodologias e avaliações de ensino participativo, em 

que o sujeito se coloque ativo na sua formação profissional se apresenta, 

também, como uma questão primordial nesse processo de formação. 

Existe a necessidade eminente da estruturação radical no seio das 

Universidades, em geral e em particular nos cursos de formação de 

professores: 
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A interdisciplinaridade não significa apenas a articulação formal entre 
as disciplinas hoje existentes, mas exige uma definição paradigmática. 
A universidade, para o enfrentamento dos desafios sociais e políticos 
que hoje estão a ela colocados, precisa enfrentar desafios 
paradigmáticos de transformação estrutural profunda, terá que 
transformar o ensino, a pesquisa e a extensão pela construção radical 
da totalidade. Nesse sentido, a formação dos educadores ambientais 
será pontuada pela idéia de que o ambiente é cada vez mais, se 
considerarmos todo movimento de arranjos no capitalismo 
internacional, um fenômeno social. Estudar a natureza é, cada vez 
mais, tomar decisões histórico-científicas sobre a relação homem-
natureza. (TOZONI-REIS, 2001, p. 49) 

 

Pensamos que a construção de um modelo que supere as formas de 

organização das atividades universitárias, no sentido de proporcionar uma 

visão mais completa da realidade, pode contribuir para uma abordagem da 

temática ambiental em sua totalidade e auxiliar na formação dos futuros 

professores de ciências. É cada vez mais evidente que necessitamos de um 

novo paradigma apropriado à “cultura da sustentabilidade”20, e, para tanto, a 

valorização da construção interdisciplinar e transdisciplinar do conhecimento, a 

promoção da cidadania como objetivo de uma educação emancipatória e 

comprometida com o desenvolvimento de uma sociedade justa e solidária é de 

fundamental importância no ato de construção e implementação das propostas 

curriculares para a formação de professores. 

 

5.3.3 Subcategoria- A avaliação dos professores entrevistados sobre a 

formação ambiental dos alunos. 

 
Esta subcategoria se refere, basicamente, às analises realizadas nos 

discursos dos professores em relação à formação ambiental dos alunos. 

Fizemos algumas perguntas, durante a entrevista, com intuito de conhecer 

como os professores veem a formação dos alunos de uma maneira geral e, em 

particular, a ambiental. 

Os discursos dos professores de Química e Biologia foram classificados 

em dois grupos: professores que consideram que os alunos possuem a 

                                                
20Segundo Gadotti, (2008, p.74) a cultura sustentável prega “estilo de vida que harmoniza a 
ecologia humana e a ambiental mediante tecnologias apropriadas, economias de cooperação e 
o empenho individual” 
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formação adequada para abordar de forma crítica a temática ambiental; e os 

que consideram que os alunos não possuem uma formação adequada para 

abordar as questões ambientais em toda sua completude.  

A caracterização dos dois grupos não está vinculada à área de formação 

dos professores, pois perceberemos, ao realizarmos a leitura dos discursos, 

que tanto entre professores da área técnica quanto entre os professores da 

área de ensino as visões aparecem de forma distintas quanto à formação 

ambiental dos alunos.  Por isso, inferimos que as opiniões coletadas são de 

caráter pessoal e partem da vivência e experiência de cada um em suas 

atividades pedagógicas. 

Em relação aos cursos de Física e Matemática, há um reconhecimento 

generalizado de que os alunos não possuem a mínima capacidade de abordar a 

temática ambiental. Analisaremos e discutiremos, a seguir, os discursos desses 

professores. 

Segundo um dos professores entrevistados, da área técnica e do corpo 

docente do curso de Química, a abordagem da temática ambiental realizada 

pelo curso é fragmentada, e isso influencia na formação do futuro professor e, 

consequentemente, em sua postura em sala de aula: 

 
Então, parte deles (alunos) saem com alguma informação (ambiental), 
alguma consciência dessa questão. Agora, o problema é o seguinte: 
como a temática é transversal, a minha experiência também diz que os 
alunos esquecem as coisas que você diz, não internalizam! Até por 
que existem outras disciplinas, outros assuntos de interesse, alguns 
assuntos motivam mais eles, então aquilo cai no esquecimento. Então, 
eu não sei dizer se o aluno conseguiu alcançar o mínimo necessário 
para uma consciência ambiental. Eu não sei! Na minha disciplina, pelo 
menos parte deles saem com essa consciência, [...] mas eu já fiz 
muitas provas de pós-graduação, e quando a gente avalia os alunos 
no conteúdo de química, daí eu incluo o conteúdo do meio ambiente, 
eu vejo que o rendimento é muito baixo e não tenho dúvidas em dizer 
que o rendimento na área ambiental também vai ser muito baixo. (sic) 
(MARCELO – PROFESSOR, QUÍMICA AREA TÉCNICA). 

 

Um processo seletivo para o ingresso em um curso de especialização 

oferecido pelo próprio IQ é utilizado, por esse professor, para avaliar os alunos 

em relação aos seus conhecimentos químicos. Através dessa análise, ele 

percebeu que os egressos não possuem conhecimentos químicos elementares 

que possam ser considerados satisfatórios e, devido a isso, conclui que, na 

área ambiental, ocorre o mesmo.  
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Um dado interessante na fala desse professor é a sua visão de 

educação. Essa noção aparece-nos como a transmissão de conhecimentos, 

onde o aluno deve fixar o conteúdo científico para utilizá-lo na resolução de 

problemas, ou transmiti-lo durante o processo ensino-aprendizagem em sua 

atuação no nível básico da educação. Essa concepção é inerente, como já 

dissemos, ao posicionamento epistemológico técnico-racional tanto ambiental 

quanto educacional.  

Essa questão, vinculada à fragmentação da temática ambiental no curso 

de Química, nos leva a perceber que os futuros professores terão dificuldades 

em realizar uma abordagem complexa e totalizadora da questão ambiental no 

ensino básico. 

Outra professora, também da área técnica, parece corroborar com esse 

professor: 

 
existe a qualificação, mas poderia ser mais eficiente. E essa mais 
eficiência passaria por mais ações coletivas. Acho que deveria vir mais 
ações da administração do Instituto, da coordenação de curso. Eu 
acho que as partes destinadas aos professores nas disciplinas, isso eu 
acho que avançou demais. As ações individuais, eu acho que 
acontecem. O que nossos alunos podem ter falta eu acho que é de 
ações coletivas. (sic) (ELISA – PROFESSOR QUÍMICA, ÁREA 
TÉCNICA) 

 

De acordo com a visão dessa professora, a formação ambiental dos 

alunos poderia ser mais eficiente se houvessem mais ações coletivas 

proporcionadas pela direção/coordenação do IQ. Quando a indagamos sobre 

quais seriam essas ações, ela nos informou que poderiam ser palestras, 

seminários, pesquisas que envolvessem os alunos. Ainda segundo ela, os 

professores, tanto da área técnica quanto da área de ensino, contemplavam, 

em suas aulas as discussões ambientais;contudo, faltariam as ações coletivas. 

Ainda sobre o curso de Química, uma professora da área técnica nos 

informou que a formação do aluno sobre as questões ambientais estaria sendo 

contemplada em toda sua totalidade: 

 
Vão trabalhar tranqüilos (no ensino básico), se estudaram com 
carinho, com certeza vão ter uma boa atuação. A gente trabalha, 
aqui, no sentido que eles passem a informação pra frente, não 
guardem só pra eles. O objetivo de todo professor é que o aluno 
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aprenda aquilo e passe pra frente. (sic) (DENISE – PROFESSORA 
QUÍMICA, ÁREA TÉCNICA) 
 

Pensamos que essa professora, ao expressar sua opinião, se deteve 

somente em suas ações nas disciplinas pelas quais é responsável, em que as 

questões ambientais são tratadas com bastante ênfase, entretanto, não houve, 

por parte dela, um questionamento mais complexo e analítico do curso como 

um todo. 

Percebemos pela sua fala um posicionamento instrumental do que venha 

a ser educação quando diz que “a gente trabalha aqui no sentido que eles 

passem a informação para frente” (idem).  Essa fala remonta à “educação 

bancária” retratada Paulo Freire (1971), como uma concepção de educação que 

pressupõe uma relação vertical entre o educador e educando. O educador 

bancário faz “depósitos” nos educandos, que os recebe passivamente. Tal 

concepção de educação tem como propósito a formação de indivíduos 

acomodados, não questionadores e que se submetem à estrutura de poder 

vigente. 

Uma visão mais crítica sobre a questão da formação ambiental dos 

alunos partiu dos professores ligados ao ensino de química. Uma dessas 

professoras, inclusive ex-aluna do curso, reconhece que a discussão ambiental 

é bastante limitada: 

 
[...] eu digo que a maioria não sai preparado para assumir a discussão 
ambiental com segurança, por que vem de um processo longo.  É um 
número muito reduzido. Eu nunca discuti ambiental fora da disciplina 
ambiental, nunca peguei livros da área ambiental, mas pelo tipo de 
reflexão que eu faço eu consigo trabalhar isso em sala de aula. Acho 
que o essencial é reconhecer as relações de modo de produção, meio 
ambiente e sociedade, até para uma tomada de atitude que vá contra 
do que está posto, então eu penso que esse é o principal papel como 
professora de química. (sic) (ALINE – PROFESSORA DE QUÍMICA , 
ÁREA DE ENSINO) 
 

 Sua fala expressa, a consciência de que o principal papel do professor é 

estabelecer a postura crítica ante a realidade. Reconhecer que as relações 

sociais estão intrinsecamente relacionadas com o meio ambiente e, para uma 

superação da atual crise vivenciada, faz-se necessária a emancipação do 

indivíduo. Ações pontuais dentro do curso não são o melhor caminho para se 

formar pessoas ambientalmente conscientes. 
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Outra professora ligada a área de ensino concorda que a discussão 

ambiental no curso é incipiente e fragmentada, e além do mais, outras questões 

relacionadas à educação inclusiva e ao uso de novas tecnologias não são 

trabalhadas de forma satisfatória durante o curso: 

 
Eu acho que falta, eu acho que falta um discussão maior das questões 
ambientais para o professor. Por exemplo, a questão da radioatividade 
é uma questão voltada para a questão ambiental, e aqui no nosso 
currículo do curso de Química não se discute. A Química não tem a 
radioatividade. Se eles veem muito por cima é lá na Física, muito 
superficial. Então, realmente falta e os meninos não estão saindo 
realmente preparados. Mas também não estão saindo preparados pra 
outras coisas como a questão da educação inclusiva, a questão das 
tecnologias, agora que o curso está implementando isso aí. Mas na 
questão ambiental, realmente eu acho que está faltando. (sic) 
(NATÁLIA – PROFESSORA QUÍMICA, ÁREA DE ENSINO) 

 

Com relação aos discursos dos professores do curso de Biologia, 

percebemos que, também, houve uma divisão acerca das opiniões sobre 

formação ambiental dos alunos. 

Foi no curso de Biologia que constatamos a maior tensão entre bacharéis 

(área técnica) e os licenciados (área de ensino). Talvez essa tensão, vinculada 

à falta de conhecimento do que a venha realmente ser educação, justifique o 

discurso de um professor da área técnica em relação à formação ambiental dos 

alunos de biologia: 

 
ele (aluno da licenciatura) não foi preparado para isso (discussão 
ambiental), por que ele é formado de uma forma muito ingênua! A 
educação ambiental é muito senso comum, muito infantil, então eu 
acho que, em nível de formação para o ensino fundamental, não acho 
que seja um grande problema, mas à medida que você vai progredindo 
para o ensino médio e tal, precisaria de um refinamento, aí ficaria 
meio comprometido. (sic) (MARCOS – PROFESSOR BIOLOGIA, 
ÁREA TÉCNICA) 
 

Para ele, sinônimo de EA seria uma série de ações de cunho 

comportamentalista, na qual o sujeito, através de mudança de hábitos, teria 

condições de contribuir para a superação dos problemas ambientais. Por isso, 

ele utiliza termos como: “muito senso comum”, “infantil”. Segundo ele, o curso 

de licenciatura deveria dar mais ênfase aos conteúdos científicos para que os 

futuros professores pudessem alfabetizar cientificamente seus alunos: 
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Eu acho que a educação ambiental, pelo menos que eu conheço, não 
é minha área de trabalho, precisaria dar outro passo, por que é como 
se ela fosse muito infantil, não sei se existe isso. Ela funciona muito 
bem nesse estágio inicial, mas se você vai pensar em uma bancada 
ruralista, não dá certo, por que aquilo eles sabem, faz parte da cultura 
popular. O que falta na cabeça das pessoas de uma maneira geral, de 
uma maneira mais ampla, é a educação científica, então eu tenho 
discutido muito isso, e a gente pensou em várias coisas nesse sentido, 
de, veja bem, uma pessoa, um deputado ou um senador da bancada 
ruralista, ele não precisa da educação ambiental como ela é feita nos 
programas populares e tal. Mas o que falta na cabeça de uma pessoa 
como essa são concepções científicas de como funciona a natureza, 
sobre essas questões econômicas, sobre economia verde. Nossa 
população é extremamente ignorante sobre o ponto de vista científico. 
(sic) (MARCOS – PROFESSOR BIOLOGIA, ÁREA TÉCNICA) 

 

Até certo ponto concordamos com esse professor. Realmente, algumas 

abordagens da EA possuem esse viés comportamentalista, pautado 

principalmente em ações como: diminuição de consumo de água, reciclagem, 

diminuição no consumo de energia, entre outras. E, também, não podemos 

negar que a maioria da população brasileira é ignorante em relação às 

questões de cunho científico. Entretanto, quando nos referimos à educação de 

maneira geral, e em particular a sua dimensão ambiental, estamos tratando de 

algo que vai além dessas questões comportamentalistas.  

Referimo-nos a uma educação capaz de instigar o sujeito a refletir e 

criticar as bases em que a sociedade moderna se consolidou. Estamos falando 

de uma educação que admita as insuficiências estruturais e limites do 

paradigma científico moderno. Estamos nos referindo a uma educação capaz 

contribuir para a percepção de que, na verdade, “a bancada ruralista” está 

unida para defender interesses das transnacionais que financiaram as suas 

campanhas. Uma educação que possa contribuir para formação de pessoas 

capazes de reconhecer que a economia verde é um estratagema do sistema 

capitalista, que tem como principal objetivo lançar um novo ciclo de expansão 

através da apropriação, pelo mercado, dos recursos naturais. Referimo-nos a 

uma educação política e humanizadora, capaz de superar o estado de 

alienação do sujeito.  

O mais interessante é que outro professor da mesma área tem uma 

concepção totalmente diferente do primeiro em relação à formação ambiental 

dos alunos: 
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Eu acho que eles saem preparados, eu acho que esse curso dá ao 
aluno essa capacidade de abordar o tema de forma crítica, mas eu 
acho que ele vai ter que ir além um pouco, por exemplo, do que eu 
vejo no material didático que a gente tem, eu acho que isso é tratado 
de maneira muito superficial e muito fraca de uma forma geral. Né? Eu 
acho que o futuro professor, ele vai ter que ir um pouquinho além 
disso para incorporar de maneira satisfatória esse tipo de abordagem 
no ensino básico, no ensino fundamental. Eu acho que o aprendizado 
dele aqui na graduação permite que ele faça isso. Então, como eu falei 
pra você, além do conteúdo que de repente aparece no livro texto, ele 
deve se apropriar, por exemplo, de documentários interessantes da 
questão ambiental que mostra não só o que seria a parte básica, ou 
seja, a fauna, a flora, como isso está relacionado com a questão de 
mudança climática desmatamento, aproveitar e discutir com o aluno o 
dia-a-dia, a gente está passando por um momento excelente da 
discussão do código florestal, Belo Monte, o Rio mais 20. O professor 
precisa ficar antenado aos assuntos que estão acontecendo 
atualmente e que podem ser uma ponte que ele possa abrir esse tipo 
de discussão, ou entrar com essa temática, dentro de sala de aula. 
(sic) (PEDRO – PROFESSOR BIOLOGIA – ÁREA TÉCNICA) 

 

Para ele, o curso de Biologia oferece uma sólida formação ambiental aos 

futuros professores. Entretanto, nas atividades em sala de aula, o professor do 

ensino básico deve utilizar ferramentas que vão além do livro didático, como 

documentários que abordam as questões ambientais atuais.  

Pensamos que esse professor, ao emitir sua opinião, se restringe a 

experiência vivenciada em sua disciplina, que trabalha, com bastante ênfase, 

as questões ambientais. Não houve, por parte dele, um questionamento mais 

complexo e analítico do curso como um todo. 

É interessante perceber que uma das professoras ligadas à área de 

ensino de biologia, não é tão otimista em relação à formação ambiental dos 

alunos: 

 
Não dá pra dizer, eu não tenho idéia disso (formação ambiental dos 
alunos). Primeiro, a gente não sabe a perspectiva ambiental dos 
colegas dos outros departamentos; segundo, o PPC, que deveria ser o 
elemento de ponte de integralizar tudo isso não diz muita coisa; 
terceiro, a ementa da disciplina de educação ambiental não diz nada 
com coisa nenhuma. Então, assim, não da pra dizer o que a gente tá 
formando, não da pra saber! Se professores comportamentalistas! Não 
dá pra saber! (sic) (SILVANA – PRFESSORA BIOLOGIA, ÁREA DE 
ENSINO) 
 

A professora tece uma crítica bastante pertinente em relação ao PPC do 

curso, à disciplina “Fundamentos de Educação Ambiental”, e à falta de 

comunicação com os outros professores do departamento de Biologia. 
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Acreditamos que essas críticas são válidas, pois, como já comentamos 

anteriormente, as questões colocadas nesse documento, no que se refere à 

abordagem ambiental, à interdisciplinaridades, à formação crítica-reflexiva 

aparecem como um “jargão da moda”, algo que foi colocado para atender 

exigências oficiais, ou seja, para atender às normativas do MEC. 

Com relação aos cursos de Matemática e Física, há um consenso entre 

os professores entrevistados de que não há perspectiva alguma de formação 

ambiental dos alunos. Esses professores reconhecem a emergência de se 

tratar as questões ambientais, entretanto, não veem perspectivas para que isso 

aconteça: 
A crise ambiental é uma questão primeira e, nessa crise ambiental, se 
não fizermos com que as pessoas não reflitam sobre isso, e nós, 
formadores de professores, não reflitamos sobre isso, e trabalhemos 
essas questões com eles, não vamos ter um professor lá na educação 
básica que tenham uma visão crítica sobre isso. Se tiver uma 
discussão lá na escola, por exemplo, a questão de Belo Monte, os 
professores de matemática calam. No máximo eles vão falar, que a 
economia ta crescendo e precisamos de tantos por cento de energia. 
Ele vai conseguir fazer uns cálculos lá e só [...] Se você levar para o 
conselho diretor essa lei que obriga a inserção da temática ambiental 
nos cursos de formação de professores vai virar a maior discussão! Os 
caras vão rir da gente, fica lá rindo 3 horas no conselho diretor, mais 
uns 2 meses na salinha de café. Falam: olha a viajem desse professor, 
esse professor não quer que os meninos se formem em matemática 
não, quer que formem em biologia, ele quer que os meninos sejam 
ambientalistas, aí vai e é desse jeito. (sic) (ANTÔNIO - PROFESSOR 
DE MATEMÁTICA- ÁREA DE ENSINO).  
 
Como eu te disse, se você pegar o nosso PPC, certamente, em algum 
momento nas disciplinas, você vai falar do meio ambiente, quando 
você falar do problema de energia, do problema do clima, essas 
coisas. Entretanto, reconheço que estamos formando professores, 
sem a devida preocupação, por que não têm a devida formação com o 
meio ambiente. Então, ele não pode repassar para o aluno esse 
cuidado. Eu acho que todos os projetos políticos pedagógicos, terão 
que ser revistos. Mas, talvez, não tenha no PPC, mas nos laboratórios 
temos alguns cuidados em relação a saúde, ao descarte de materiais , 
mas para atender a lei (9597) eu creio que tenha que ser algo mais 
incisivo, não sei, tenha que estar mais objetivo! Mas como isso não 
está no nosso projeto, isso acaba ficando fora das nossas atividades 
[...] Mas quando a gente levar essa lei para o conselho diretor, vai ser 
uma “chiação” geral, vão falar que isso é besteira e que o aluno tem 
que saber é física, é esse o discurso. (sic) (LEONEL- PROFESSOR 
DE FÍSICA, ÁREA TÉCNICA). 

 
As considerações desses professores vêm ao encontro do nosso 

entendimento em relação à formação ambiental dos alunos de Matemática e 

Física. A inserção da temática ambiental nesses dois cursos é nula. Apesar de 

haver um reconhecimento, por parte desses professores, da emergência para 
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abordagem das questões ambientais, a barreira “conteudista” impede que essa 

inserção seja contemplada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
No mundo globalizado, o modo de vida se constrói sob a intenção da 

acumulação de capital, nos modos de ação social pautados em uma cultura que 

sobrevaloriza o imediatismo-utilitarista, a eficiência produtivista, o 

individualismo, e os interesses de mercado. Além disso, a fé demasiada na 

produção e disseminação de conhecimentos científicos como forma de 

desenvolvimento social e econômico é outra característica marcante do modo 

de vida contemporâneo.  

Esses modos de agir e pensar a realidade também são incorporados às 

universidades, que, no tocante à formação de professores, visam, 

principalmente, à instrumentalização dos futuros docentes para atender as 

demandas do mercado. No contexto escolar, a prescrição para o modo de 

atuação é a da eficiência e competência, o que compromete a formação 

intelectual e política dos futuros professores, mantendo o status quo das 

relações sociais. 

Em relação às Leis e Diretrizes que regulamentam a formação de 

professores em geral e em particular a formação de professores de ciência, as 

análises empreendidas por esta pesquisa deixam evidente a perspectiva citada 

acima, que compromete a integralização do saber para a abordagem complexa 

das questões ambientais. Na visão de Gadotti (2008, p. 88), a educação, 

nesses moldes, é mais parte do problema da sustentabilidade ambiental do que 

da solução. “A educação reproduz os princípios e valores da economia 

insustentável.” 

Quanto às análises dos PPC, nossa investigação demonstra que os 

cursos de Biologia e Química apresentam uma abordagem da temática 

ambiental de forma pontual e fragmentada dentro do currículo. Segundo os 

professores entrevistados, essa perspectiva dificulta a integralização do “saber 

ambiental”, pois comprometem a integralização do conhecimento, 
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principalmente ao contato com as disciplinas técnicas, que propiciam um 

posicionamento positivista aos cursos que foram investigados nesta pesquisa. 

Em nosso entendimento, os documentos são “um agregado de relações 

sociais” (Vygotsky, 2000, p.35) cristalizados e que resultam em um texto em 

que falam distintas vozes e posicionamentos. Tais características expressam as 

tensões em meio às quais este texto se produziu, e as ideologias que orientam 

sua inserção como mediador de práticas em contextos socioculturais 

específicos. No caso analisado, apesar das críticas tecidas pelos professores 

entrevistados, tais documentos foram votados e aprovados. Nessa luta de 

forças, o viés positivista e reducionista de ciência ganhou destaque na 

elaboração dos documentos. 

Em relação aos cursos Matemática e Física, nossa pesquisa aponta 

para uma total ausência no tratamento das questões ambientais nos PPC. Essa 

realidade é confirmada pelos professores entrevistados, e a principal 

justificativa para essa questão é o caráter conteudista e técnico empreendido 

durante a formação dos professores. De acordo com nossas análises, há uma 

formação “bacharelesca” para o licenciando, devido à preocupação para a 

apropriação do conhecimento inerente a essas áreas do conhecimento em 

detrimento às questões relativas à problemática social que é vinculada às 

questões ambientais. 

A despeito das ações pedagógicas que propiciam a abordagem das 

questões ambientais, tais como: a interdisciplinaridade e o posicionamento 

crítico reflexivo diante as questões socioambientais, concluímos que todos os 

quatro cursos, de alguma maneira, inserem essas questões nos documentos, 

principalmente na seção: objetivos, habilidades e competências dos egressos. 

Entretanto, essa realidade não pode ser encontrada nos ementários dos cursos, 

tendo em vista que as matrizes curriculares são “engessadas”, e não propiciam, 

ao menos, a integralização das disciplinas constantes nos currículos. O 

posicionamento crítico e reflexivo diante a realidade socioambiental, enfatizada 

por todos os PPC, fica restrito à análise crítica da realidade educacional 

brasileira abordada, principalmente, pelas disciplinas de cunho pedagógico e 

por algumas disciplinas que abordam a temática ambiental nos cursos de 

Química e Biologia. 
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Outra consideração que realizamos através de nossa pesquisa se refere 

à concepção dos professores entrevistados em relação aos temas correntes 

dos discursos ambientais. Constatamos uma notória divisão entre os 

professores da área técnica e os da área de ensino. Os primeiros se aliam aos 

discursos ambientais propostos pelos principais congressos e conferências 

ambientais internacionais que defendem certa adequação do modo de 

produção vigente para atender as demandas da problemática ambiental, 

posicionamento esse, defendido, atualmente pelo governo brasileiro. Contudo, 

não há um questionamento sobre as relações sociais mantidas nesse modelo 

econômico. A fé demasiada no conhecimento científico e tecnológico para o 

enfrentamento dos problemas ambientais também se faz presente, forjando, 

assim, um “capitalismo verde”, que mantém as velhas práticas de destruição 

ambiental e exclusão social. 

É importante dizer que não são todos os professores da área de ensino 

que possuem uma concepção contrária à exposta acima. Alguns reconhecem 

as manobras realizadas pela ideologia dominante de “ecologizar o capitalismo” 

e corroboram com o nosso pensamento de que somente através de uma 

transformação do pensamento, na forma de uma epistemologia 

emergente/alternativa, a situação calamitosa que estamos vivenciando possa 

ser contornada. 

Gostaríamos de tecer um breve comentário em relação à questão 

ambiental no ensino superior, e, em particular, à formação de professores de 

ciências. Durante todo o trabalho deixamos clara a exigência governamental 

para a inserção dessa questão em todos os níveis de ensino, principalmente no 

superior, através da Lei 9795/99 (PNEA). Apesar de tecermos algumas críticas 

ao corpo dessa lei, acreditamos ser bastante válida, pois obriga as instituições 

de ensino a se preocuparem e se posicionarem no que tange à abordagem das 

questões ambientais. 

Entretanto, devemos deixar claro que não basta introduzir, nos sistemas 

educacionais, o tema ambiental sem refundir as disciplinas sob outra 

racionalidade: libertadora, emancipatória, dialógica, inter e transdisciplinar. É 

também importante a valorização de todos os tipos de saberes, dos mais 

populares aos mais científicos, pois, assim, se abrem janelas que nos fazem 
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descobrir dimensões diferentes da realidade (BOFF, 2012). Isso requer a 

submissão da ciência a critérios éticos para que suas conquistas beneficiem a 

vida e não o lucro e os mercados.  

Por fim, nossa maior pretensão com este trabalho de investigação vai 

muito além das descrições e análises aqui empreendidas em relação à 

abordagem da temática ambiental nos cursos de Ciências e Matemática da 

UFG. Nossa verdadeira intenção é apresentar a emergência no tratamento das 

questões ambientais nos cursos superiores, tendo em vista as graves ameaças 

da atividade humana no meio natural, que vem colocando em risco a existência 

humana no planeta. A academia, como lócus da produção de conhecimento, 

deve estar atenta a essas questões, procurando superar as amarras positivistas 

e ideologias neoliberais que impedem a formulação de pedagogias que visem a 

criticidade, a emancipação, libertação e a consciência ecológica dos indivíduos. 

Afinal, corroborando com um célebre pensamento de Paulo Freire (1987), a 

educação não muda o mundo, mas pode mudar as pessoas que mudarão o 

mundo. 
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